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คำนำ 

คูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ฉบับปรับปรุง ป 2565 จัดทำ

ขึ้นเพื่อความสมบูรณของเนื ้อหาและขอมูลรายละเอียดตางๆ เพิ่มมากขึ้น โดยวัตถุประสงคในการปรับปรุงในครั้งนี้        

เพื ่ออำนวยความสะดวกแกบุคลากรทางการแพทยที ่เก ี ่ยวของ ใชประกอบการสงตรวจและรับรายงานผลทาง

หองปฏิบัติการ ทำใหการสงตรวจที่ถูกตองรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ มีผลทําใหไดผล

การตรวจจากหองปฏิบัติการชากวากําหนด  

หวังวาคูมือนี้จะเปนแนวทางแกผูใชบริการ ใหมีความเขาใจในงานบริการหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ทราบ

ถึงวิธีการสงสิ่งสงตรวจชนิดตางๆ วันเวลาที่ทำการตรวจวิเคราะห ระยะเวลาในการรายงานผลการทดสอบ คาวิกฤตและ

คาอางอิง ซึ่งจะมีประโยชนตอแพทยและพยาบาลในการนำไปใชประกอบการแปลผล อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

สําหรับองคกรและผูรับบริการ 
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บทที่1 

ขอมูลทั่วไป 

1.1 วัตถุประสงค  

เอกสารประกอบสําหรับการใชบริการทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ใชเปนแน

วทางในการจัดเก็บและนําสงสิ่งสงตรวจ ใหมีความถูกตอง เหมาะสม เพื่อใหผลการตรวจวิเคราะหมีความถูกตอง 

เชื่อถือได  

1.2 ขอบเขต  

เพื่อบงชี้ถึงวิธีการจัดเก็บสิ่งตรวจตาง ๆ ที่จะตองสงมายังหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยเพื่อตรวจ วิเคราะห

ในแตละหนวยบริการทางหองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการสงตอ รวมถึงการรับสงสิ่งสงตรวจจากหองตรวจหรือหอผู

ปวย เพ่ือเขาสูกระบวนการใหบริการของหองปฏิบัติการตอไป  

1.3 ผูมีหนาที่ผูรับผดิชอบ 

นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย เจาหนาที่ธุรการ พนักงาน

หองทดลองที่มีหนาที่ตรวจสอบสิ่งสงตรวจ เจาหนาที่จัดเก็บสิ่งสงตรวจ แพทย พยาบาล  

1.4 การปฏิบัติงาน 

1.4.1 สถานที่ปฏิบัติงาน 

ตำแหนงสถานที ่: ตึก 3 อาคารมารดาเรียม  

  งานผูปวยนอก (หองเบอร 40)          ชั้น 1 

  หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย   ชั้น 5 

  หองรับบริจาคโลหิต    ชั้น 2 

1.4.2 เวลาปฏิบัติงาน 

หองปฏิบัติการงานผูปวยนอก (หองเบอร 40) ใหบริการเจาะเลือดและรับสิ่งสงตรวจผูปวยนอก 

 เปดใหบริการ    วันจันทร - วันศุกร     เวลา 6.00 – 16.30 น. 

   บริการเจาะเลือดลวงหนา เสาร-อาทิตย      เวลา 7.00 - 12.00 น.  

บริการเจาะเลือดลวงหนานอกสถานที่   เวลา 7.00 - 09.00 น. 

 วันพุธ : รพ.สต.วัดบางไผ 

 วันพฤหัสบดี : รพ.สต.บางศรีเมือง 

 วันศุกร : ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนวัดแคนอก 
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หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย (ชั้น 5) 

 งานเคมีคลินิก    ตลอด 24 ชั่วโมง 

 งานโลหิตวทิยา    ตลอด 24 ชั่วโมง 

 งานธนาคารเลือด    ตลอด 24 ชั่วโมง 

 งานจุลชีววิทยาคลินิก   ทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น. 

 งานภูมิคุมกันวิทยา   ในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 น. 

 งานเซลลวิทยา    ในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 น. 

 งานอณูชีวโมเลกุล    

 SAR-Cov-2    ตลอด 24 ชั่วโมง 

 หาปริมาณไวรัส HIV, HBV, HPV  ในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 น. 

 งานตรวจพิเศษเฉพาะทางอ่ืนๆ  ในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 น. 

 งานสงสิ่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล ในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 น. 

 

1.5 หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 

งานเคมีคลินิก     โทร. 31514     

งานโลหิตวิทยา     โทร. 31508     

งานภูมิคุมกันวทิยา(ในเวลาราชการ)   โทร. 31509     

งานภูมิคุมกันวทิยา(นอกเวลาราชการ)  โทร. 31510     

จุลทรรศนศาสตร     โทร. 31510    

ธนาคารเลือด     โทร. 31503   

หองรบับริจาคโลหิต    โทร. 31512   

งาน OPD LAB     โทร. 31140, 31141  

จุลชีววิทยา     โทร. 31513  

งาน Out LAB     โทร. 31515  

รับสิ่งสงตรวจ     โทร. 31516  

อณูชีวโมเลกุล     โทร. 31505  

งานชิ้นเนื้อ/Cytology    โทร. 31505  

หองสำนักงาน     โทร. 31504  

หองพัสด ุ     โทร. 31501  

หัวหนากลุมงาน     โทร. 31502  
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1.6 ขอบเขตการใหบริการ 

 1. งานผูปวยนอก (หองเบอร 40)  

บริการเจาะเลือด ขูดเชื้อรา รับสิ่งสงตรวจ และใหคำแนะนำการเก็บตัวอยางปสสาวะ อุจจาระ และ

เสมหะสําหรับผูปวยนอก 

2. งานธนาคารเลือด ใหบริการ 

 จัดหาเลือดและสวนประกอบของเลือดแกผูปวย  

 รับบริจาคโลหิตภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

 การเตรียมสวนประกอบของเลือด 

 ตรวจหมูเลือด ABO, Rh 

 Cross Matching เลือดที่เขากันไดใหกับผูปวย 

1. การขอเลือดแบบ  Uncrossmatch จะจายใหภายใน 5 นาที โดยไมทำการ Crossmatch โดยใน

การมารับเลือด ใหกรอกรายละเอียดในใบขอเลือดฉุกเฉิน แบบฟอรม WS BB 4 

2. การขอเลือดดวน 15 นาที จะเปนการจายแบบ Incomplete Crossmatch คือ จายตรง group 

ผู ปวย และทำการ Crossmatch ผานที ่ Room Temperature (RT) หลังจากนั ้นจะทำการ 

Crossmatch จน complete Crossmatch ถา Crossmatch ไมผานจะโทรแจงตึก ถาผานจะไม

โทรแจง 

3. การขอเลือดดวน 30 นาที จะจายแบบ Complete Crossmatch โดยใสน้ำยา LISS เรงปฏิกิริยา 

โดยขอเสียของวิธีคอืทำใหเกิดผล False Positive, False Negative ไดงายและเพ่ิมคาใชจาย 

4. การขอเลือดแบบ Uncrossmatch และการขอเลือดดวน 15 นาที จะตองใหแพทยลงนาม

รับผิดชอบในการใชเลือด 

 การตรวจ Direct และ Indirect Coombs’ test 

 การตรวจวิเคราะหหาสาเหตุปฏิกิริยาจากการรับเลือด (Tranfusion Reaction) 

 จัดหาเลือดที่เขากันไดใหผูปวยในรายที่มีปญหาในการใหเลือด โดยประสานงานกับศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ สภากาชาดไทย 

 Screen หา Antibody นอกเหนือจากระบบ ABO ใน Serum ผูปวย 

 จัดหาเลือดที่เขากันไดใหกับเด็กแรกคลอดที่ตัวเหลือง เพ่ือทำการเปลี่ยนถายเลือด (blood exchange) 

 การวินิจฉัยภาวะ Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn (HDFN) ในทารกแรกคลอด 

 การทำ Autologous serum ในผูปวยจักษ ุ
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3. งานจุลทรรศนศาสตรคลินิก ใหบริการ 

 ตรวจวิเคราะหปสสาวะ (Urine Analysis) 

 ตรวจวิเคราะหหาตรวจหาไขพยาธิ พยาธิ เลือดในอุจจาระ (Stool Examination) 

 Stool Concentration 

 ตรวจหาเชื้อราจากบรเิวณผิวหนังของผูปวย (KOH Preparation) 

 ตรวจการตั้งครรภ (ปสสาวะ) Pregnancy Test 

 การตรวจวิเคราะหน้ำอสุจิ (Semen Analysis) 

 ตรวจหา Methamphetamine ในปสสาวะ (Screening Test) 

 ตรวจหา Morphine, Opiate, Marijuana (Cannabinoids) 

 ตรวจหา Scabies 

 Wet smear/ Slide ยอม ตรวจหา Sperm กรณีผูปวยถูกขมขืน (Rape) 

 Tzank’s smear 

 Apt test 

 Occult blood /Fit test 

 

4. งานเคมีคลินิก  

ใหบริการรตรวจวิเคราะหทางดานเคมีคลินิก สําหรับผูปวยใน ผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมถึงคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต 16.30-24.00 น. ในวันทําการ การตรวจสุขภาพประจําปและแบบหมูคณะ 

แกผูมารับบริการทั้งหนวยงานภายในและภายนอก เฉพาะในเวลาราชการ รายการทดสอบไดแก  

รายการตรวจวิเคราะหในเลือด 

Glucose Calcium Liver Function Total Protein Serum Iron 

HbA1c Phosphorus Albumin TIBC 

GST, OGTT Magnesium Globulin TSAT 

BUN Amylase Total Bilirubin PTH (intact) 

Creatinine LDH Direct Bilirubin Ferritin 

Uric acid CPK AST AFP 

Electrolyte Sodium ALT CEA 

Potassium ALP Total PSA 

Chloride Thyroid Function TSH C-Reactive Protein 

Bicarbonate (CO2) FT3 Quadruple test 

Lipid Profile Cholesterol FT4  

Triglyceride T3  

HDL-C T4  

LDL-C  Troponin T  

Lactate Ketone Blood gas CK-MB mass  



5 

 

ตรวจใน CSF Glucose, Protein 

ตรวจใน Fluid Sugar, Protein, Albumin, LDH, CEA 

Urine 24 ชั่วโมง/ 

Urine Random 

Protein, Creatinine, Micro albumin, Urea, Uric acid, Sodium, 

Potassium, Chloride, Magnesium, Amylase, Calcium, Phosphorus 

 การตรวจ Quadruple test ในผูหญิงตั้งครรภ 

 Electrolyte ในน้ำยาที่ใชลางไต จากหนวยไตเทียม 

 Acid Phosphatase จากผูปวยถูกขมขืน (Rape) 

 

5. งานโลหิตวิทยาคลินิก  

ใหบริการตรวจวิเคราะหทางดานโลหิตวิทยา ตรวจวิเคราะหการแข็งตัวของเลือดสําหรับผูปวยใน ผูปวย

นอก และผูปวยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงคลินิกนอกเวลาราชการ ในวันทําการ ตั้งแตเวลา 16.00-

20.00 น. ตรวจสุขภาพประจําปแกผูมารับบริการทั้งหนวยงานภายในและภายนอก เฉพาะในเวลาราชการ 

รายการทดสอบ ไดแก 

 ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (Complete Blood Count; CBC) ความเขมขนของเลือด (%Hct) 

จำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และรูปรางของเม็ดเลือดแดง 

 ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย 

 ตรวจหา Microfiraria 

 ตรวจการแข็งตัวของเลือด PT, INR, APTT, D-dimer, Fibrinogen 

 ตรวจ cell count cell differential (WBC, RBC) จากน้ำไขสันหลัง สารน้ำจากสวนตางๆ ของรางกาย 

 ตรวจ Reticulocyte count 

 ตรวจการพรองเอนไซม G6PD ในเม็ดเลือดแดง 

 DCIP test 

 ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) 

 20-minute Whole Blood Clotting Time (20WBCT) 

 Bleeding time 

 Microbilirubin 

 Hemoglobin typing 

 Bone marrow Smear 
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6. งานภูมิคุมกันวิทยาคลินิก ใหบริการตรวจวิเคราะหทางดานภูมิคุมกันวิทยา 

 ตรวจหาเชื้อซิฟลิส ดวยวิธี RPR, TPHA 

 ตรวจ Widal test (ไขไทฟอยด) 

 ตรวจ Rheumatoid factor 

 ตรวจ Anti-DNA 

 Autoimmune: ANA 

 ตรวจหาสารบงชี้มะเร็ง (Tumor Marker) : CA 19-9, CA 125 

 ตรวจวิเคราะหการติดเชื้อ HIV โดยหลักการ CMIA และ Rapid test 

 ตรวจไวรัสตับอักเสบ ชนิด A : Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM 

 ตรวจไวรัสตับอักเสบ ชนิด B : HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HBc IgM, HBeAg 

 ตรวจไวรัสตับอักเสบ ชนิด C : Anti-HCV 

 Cortisol 

 Cryptococcus Ag  

 Bacterial Ag (Latex Agglutination for Meningitis) 

 Dengue profile (Screening) 

 Phenytoin (Dilantin), Valproic acid (Depakine) 

 การตรวจวิเคราะหไขหวัดใหญชนิด A, B (Influenza A,B) 

 ᵦ-hCG 

 25-OH Vitamin D 

7. งานจุลชีววิทยาคลินิก ใหบริการ 

 เพาะเชื้อชนิดใชอากาศจากสิ่งสงตรวจทุกระบบของรางกาย วินิจฉัยเชื้อ และทดสอบความไวของ

เชื้อตอยาตานจุลชีพ 

 ยอมสีดูขนาด และรูปรางของแบคทีเรีย (Gram Stain) 

 ยอมสีหาเชื้อวัณโรค (AFB Stain, Modified AFB, Wright Stain) 

 KOH Preparation (สำหรับผูปวยใน) 

 India Ink 

 ตรวจ Colony count จาก RO ไตเทียม และน้ำสองกลอง 

 ตรวจหาจุลชีพในยาทีห่นวยงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลผลิต 

 ตรวจหาพาหะเชื้อแบคทีเรียที่กอโรคในระบบทางเดินอาหาร 

 ตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยา Rifampicin โดยวิธี RT-PCR ดวยเครื่อง Gene X-pert 
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 ตรวจ Surviellance กรณมีีการระบาดของเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาล 

8. งานอณูชีวโมเลกุล ใหบริการตรวจวิเคราะหทางดานอณูชีวโมเลกุล 

 ตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-1 

 ตรวจหาปริมาณไวรัส HBV 

 ตรวจหาไวรัส HPV DNA 

 ตรวจหาไวรัส SAR-CoV-2 (Covid-19) 

9. งานตรวจพิเศษเฉพาะทาง  

 การตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4 (CD4 count) 

 การตรวจพิเศษดานโรคขออักเสบรูมาตอยด : Anti-CCP 

 การตรวจพิเศษดาน SLE : Anti-Sm, Anti-DsDNA 

 การตรวจดาน Anti-APS  

การตรวจดาน SLE 

- Anti-Beta2-glycoprotein IgG, Anti-Beta2-glycoprotein IgM 

- Anti-Cardiolipin IgG, Anti-Cardiolipin IgM 

 การตรวจดาน Mixed connective tissue disease : Anti-nRNP 

 การตรวจดาน SLE ที่ ANA ใหผลลบ 

การตรวจดาน Photosensitivity 

การตรวจดาน Neonatal lupus erythematosus และมารดาของผูปวย 

Sjogren syndrome 

- Anti-SSA (Anti-Ro), Anti-SSB (Anti-La) 

 การตรวจดาน Wegener’s granulomatosis  

 การตรวจดาน Microscopic polyangiitis  

 การตรวจดาน Idiopathic necrotizing glomerulonephritis, rapidly progressive 

glomerulonephritis  

 การตรวจดาน Necrotizing vasculitides, Churg-Strauss syndrome, Ulcerative colitis 

- Anti-MPO (p ANCA), Anti-PR3 (c ANCA) 
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10. งานพยาธิวิทยา/เซลลวิทยา  

 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear)  

 ตรวจรับ-นำสง จัดเตรียมสิ่งสงตรวจชิ้นเนื้อ/เซลลวิทยา ที่ตองสงตอไปยังหองปฏิบัติการ

ภายนอก 

 

11. รับส่ิงสงตรวจและหองปฏิบัติการสงตอ (Out Lab) 

จัดเตรียมสิ่งสงตรวจที่ตองสงตอไปยังหองปฏิบัติการภายนอก กรณีที่รายการทดสอบไมไดเปดใหบริการ

ภายในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ตลอดจนรายงานผลการตรวจวิเคราะหที่ไดรับมาจากหองปฏิบัติการสง

ตอ พรอมกับใหขอมูลเก่ียวกับการทดสอบตางๆ แกผูใชบริการ      

   

12. หนวยธุรการและคลังพัสดุหองปฏิบัติการ  

 บริหารจัดการและจัดทําเอกสารดานธุรการ บริหารและกํากับดูแล วัสดุ ครุภัณฑ เวชภัณฑของหนวย

งาน ใหพรอมใช ไมกระทบกับการบริการในสวนของหนวยตรวจวิเคราะห 

 

13. การใหบริการอื่นๆ 

 บุคลากรทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยทุกคน มีหนาที่ ใหความรู ใหคําแนะนํา เกี่ยวกับงานทาง

หองปฏิบัติการ ในตําแหนงงานที ่ตนเองรับผิดชอบแกผูมารับบริการและบุคคลทั ่วไปที ่สนใจหรือ

สอบถาม 

  ใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการแกนักศึกษา และผูมาใชบริการ

ทั่วไป 

 เปนแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย  

 เปนแหลงศึกษาดูงานขององคกรภายนอก                                                                                                                             
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บทที่ 2  

การเตรียมตัวผูปวย 

2.1 การเตรียมตัวกอนเจาะเลือด  

เพ่ือการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการมีความถูกตองและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ผูมารับบริการควร

ปฏิบัติกอนเจาะเลือด ดังนี้  

1. พักผอนใหเพียงพอ  

2. ควรใสเสื้อที่สวมสบาย แขนสั้น งายสําหรับเจาะเลือด บริเวณขอพับแขน 

3. หลังเจาะเลือด ควรกดแผลที่เจาะเลือดไว ประมาณ 5-10 นาที เมื่อเลือดหยุดไหลดึงสําลีที่ปดแผลออกได  

4. การเจาะเลือดตรวจหาสารอ่ืนๆ ใหปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย  

2.2 การปฏิบัติตัวหลังเจาะเลือด  

1. หากมีอาการหนามืด วิงเวียน ควรแจงใหเจาหนาที่ทราบ และนั่งพักสักครู  ไมควรลุกขึ้นทันท ี 

2. หากมีอาการเขียวช้ำที่บริเวณที่เจาะเลือด ใหใชผาชุบน้ำเย็นประคบในวันแรก เพื่อบรรเทาอาการและใชผาชุบ

น้ำอุนประคบในวันตอมา เพื่อใหหายจากอาการเขียวเร็วขึ้น ทั้งนี้อาการเขียวชำ้เกิดจากมีเลือดซึมใตผิวหนัง ซึ่ง

อาจเกิดไดจากการที่เลือดยังไมหยุดไหลดีหลังการเจาะเลือด อาการเขียวช้ำภายหลังการเจาะเลือด อาจเกิดขึ้น

จากสาเหตุตางๆ กัน เชน  

- การไมกดบริเวณท่ีเจาะเลือด  

- การออกแรงมาก เชน หิ้วของหนัก  

- เสนเลือดเปราะหรือแตกงาย  

- เสนเลือดแตกขณะเจาะเลือดซึ่งอาจเกิดจากเจาะยาก 

 

ตารางแสดงการเตรียมผูปวยกอนจัดเก็บส่ิงสงตรวจ 

การทดสอบ การเตรียมผูปวย 

FBS (Fasting Blood Sugar) งดอาหารกอนเจาะเลือด 6-8 ชั่วโมง ดื่มน้ำไดตามปกต ิ

1 hrs. Postprandial Glucose Test เจาะตรวจ Glucose หลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง 

2 hrs. Postprandial Glucose Test เจาะตรวจ Glucose หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง 

GST เจาะตรวจ Glucose หลังใหผูปวยดื่มน้ำตาล 50 กรัม 1 ชั่วโมง 

OGTT 100 กรัม เจาะครั้งท่ี 1 : งดอาหารกอนเจาะเลือด 6-8 ชั่วโมง ดื่มน้ำไดตามปกติ 

เจาะครั้งท่ี 2 : หลังกินน้ำตาล 100 กรัม 1 ชั่วโมง 

เจาะครั้งท่ี 3 : หลังกินน้ำตาล 100 กรัม 2 ชั่วโมง 

เจาะครั้งท่ี 4 : หลังกินน้ำตาล 100 กรัม 3 ชั่วโมง 

OGTT 75 กรัม เจาะครั้งท่ี 1 : งดอาหารกอนเจาะเลือด 6-8 ชั่วโมง ดื่มน้ำไดตามปกติ 

เจาะครั้งท่ี 2 : หลังกินน้ำตาล 75 กรัม 2 ชั่วโมง 

ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)  

 

งดอาหาร เครื่องดืม่ ของขบเคี้ยว ลูกอม และหมากฝรั่ง ทุกชนิด  

อยางนอย 12 ชั่วโมง ดื่มน้ำไดตามปกต ิ
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การทดสอบ การเตรียมผูปวย 

ตรวจไขมันชนิดไตรกลีเซอรไรด (Triglyceride) และไขมัน

ชนิด LDL-C 

ควรงดเครื่องดืม่แอลกอฮอล กอนเจาะเลือด 3 วัน 

Insulin, Growth Hormone, Hemocysteine, Folate, 

Beta-crosslaps, Lipoprotein electrophoresis, 

Transferin, Vitamin B12, C-peptine, Total P1NP, 

Calcitonin 

งดอาหารกอนเจาะเลือด 8-12 ช่ัวโมง 

ดื่มน้ำไดตามปกต ิ

การตรวจ CD4  

 

จะมีการเปลีย่นแปลงตามเวลา ดังนั้นควรเจาะเลือดในชวงเวลาใกล

เคียงกัน เชน เชาทุกครั้งหรือบายทุกครั้ง เปนตน 

Occult Blood 1. ทานอาหารท่ีมีกากอาหารสูง กอนเก็บสิ่งสงตรวจ 2 วัน 

2. หลีกเลี่ยงการทานอาหารเนื้อที่ไมสุก ผลไม ผักดิบที่มี peroxidase 

สูง เชน แคนตาลูป บรอคโคลี ่

3. งดยาบางชนิดตามคำสั่งแพทย 

การตรวจ Platelet Aggregation 1. งดอาหารกอนเจาะเลือดเปนเวลา 6 ชั่วโมง 

2. งดยาตานเกล็ดเลือด 10 วัน กอนการตรวจ 

Protein C, Protein S งดยาคุมกำเนิด 2 เดือนกอนตรวจ 

Hemoglobin Typing กรณผูีปวยไดรับเลือดจากผูอ่ืนระยะเวลา 60-90 วัน กอนเก็บตัวอยาง

กรุณาแจงหนวยงานกอนการสั่งตรวจ 

Microalbumin เก็บปสสาวะหลังตื่นนอนตอนเชา (First Morning)  

แบบ Mid Stream Urine (เก็บปสสาวะชวงกลางการขับปสสาวะ) 

การเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง 

Total Protein, Creatinine, Calcium, Phosphorus 

, Magnesium, Uric Acid, Urea, Glucose, Sodium 

, Potassium, Chloride 

VMA, 17-oxosteroid, 17- oxogenic steroid, 5-HIAA 

, Arsenic, Copper, Lead, Uroporphyrin 

1. เตรียมภาชนะพรอมสารรักษาสภาพปสสาวะ 

   (ข้ึนกับชนิดของการทดสอบที่ระบุ) ระบุ ชื่อ-สกุล H.N.ผูปวย 

2. แนะนำผูปวยใหเขาใจวิธีการเก็บใหถูกตอง ดังนี ้

  2.1 กอนจับเวลา ใหถายปสสาวะทิ้งไปใหหมดแลวเริ่มนับเวลา 

  2.2 เริ่มนับเวลาใหครบ 24 ชั่วโมง เชน 6.00-6.00 น. วันรุงข้ึน 

  2.3 ระหวางเวลานั้นใหเก็บปสสาวะที่ถายทุกครั้งใสในภาชนะที ่

        เตรียมให 

  2.4 เมื่อครบเวลา 24 ชั่วโมง ใหถายปสสาวะครั้งสุดทาย เก็บใส 

        ภาชนะ (ตองเก็บใหครบทุกครั้ง ไมเชนนั้นผลจะไมถูกตอง) 

  2.5 นำสงพรอมใบนำสงตรวจ 

Urine VMA 1. งดรับประทานชา กาแฟ กลวยหอม ช็อคโกแลตวนิลา กอนการเก็บ

ปสสาวะ 3-4 วัน 

2. งดยา Aspirin, Blood pressure reducing drugs กอนการเก็บ

ปสสาวะ 3-4 วัน 

ACTH งดอาหารกอนเจาะเลือด 8-12 ช่ัวโมงควรเจาะเลือดเวลาเชา  

เวลา 8.00 น. 
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การทดสอบ การเตรียมผูปวย 

FSH, LH, Estradiol (E2), Testosterone,    

Thyroid hormone (TSH, T3, T4, FT3, FT4) 

คนไขที่ไดรบัการรักษาโดยรับ Biotin ขนาดสูง (5 mg/day) 

จะสามารถเจาะเลือดตรวจไดหลังจากไดรับยาครั้งสุดทายไมนอยกวา 

8 ชั่วโมง 

มนุษยพันธุศาสตร 

- Leukemia chromosome analysis 

- Genetic disorders-chromosome analysis 

- Fusion gene for BCR/ABL by RT-PCR 

- Sex chromosome by FISH 

- Trisomy 21 by FISH 

- Trisomy 21 and Sex chromosome by FISH 

- Preimplantation genetic diagnosis by FISH 

- BCR/ABL Fusion gene by FISH 

- Mitochondrial DNA sequencing (Blood) 

- VCFS/DiGeorge/CATCH22 

- N-myc amplification by FISH 

- PML/RARA fusion gene by FISH 

- Rb-1 gene by FISH 

- Williams syndrome 

- TEL/AML fusion gene by FISH 

- Fragile X syndrome analysis. 

- BCR/ABL p210 by RQ-PCR 

- Prader-Willi/Angelman syndrome 

กรณผูีปวยไดรับเลือดจากผูอ่ืนระยะเวลา 60-90 วัน กอนเก็บตัวอยาง

กรุณาแจงหนวยงานกอนการสั่งตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolactin ควรเจาะเก็บเลือดหลังจากตื่นนอน 3-4 ชั่วโมง และคนไขที่ไดรับการ

รักษาโดยรับ Biotin ขนาดสูง (5 mg/day) 

จะสามารถเจาะเลือดตรวจไดหลังจากไดรับยาครั้งสุดทายไมนอยกวา 

8 ชั่วโมง 

Progesterone 

 

คนไขที่ไดรบัการรักษาโดยรับ Biotin ขนาดสูง (5 mg/day) 

จะสามารถเจาะเลือดตรวจไดหลังจากไดรับยาครั้งสุดทายไมนอยกวา 

8 ชั่วโมง และ Phenylbutazone (therapeutic dose) พบวาจะทำ

ใหระดับของ Progesterone ลดลง  

ADH ผูปวยไมจำเปนตองเตรยีมตัวกอนเจาะเลือด แตข้ึนอยูกับวตัถุประสงค

ในการตรวจ ADH วาแพทยตองการ water deprivation ADH 

stimulation test หรือ water loading ADH suppression test  

Parathyroid hormone (PTH)  

Cortisol 

ระดับในเลือดแตกตางไปตามชวงเวลา  มักจะเจาะในเวลา 8.00 น. 

หรือแลวแตดุลยพินิจของแพทย 

Beta-hCG ไมควรดื่มน้ำปริมาณมากกอนการเก็บปสสาวะ 
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การทดสอบ การเตรียมผูปวย 

 

Urine metanephrine, Urine Normetanephrine 

ปสสาวะ 24 hr. (สารกันเสีย: 6N HCl 30 ml) ใสถุงดำ หามโดนแสง 

และผูปวยตองงดอาหาร กิจกรรมและยาบางประเภทท่ีมีผลกระทบตอ

การตรวจวดั VMA เปนอยางนอย 2 วัน กอนเก็บตัวอยางปสสาวะ 

เชน กาแฟ ชา กลวย ช็อคโกแลต โกโก ผลไมจำพวกสม (เชน สมโอ 

มะนาว) วานิลา งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล หลีกเลีย่ง

ความเครยีด การออกกำลังกายหนักๆ  

 

ตารางแสดงปริมาณสารเสพติดท่ีไดรับและระยะเวลาที่จะตรวจพบ 

สารเสพติด Drug abuse วิธีการเสพ ขนาด ระยะเวลาที่ตรวจพบในปสสาวะ 

ยาบา 

- Amphetamine 

- Meth amphetamine 

- Ecstasy  

(MDA, MDMA) 

 

- การกิน (Oral) 

- การฉีด (IV) 

- การสูดดม (Snorting) 

 

30 mg PO 

15 mg PO 

5 mg PO 

 

1-120 ช่ัวโมง 

1-72 ช่ัวโมง 

3.5-30 ช่ัวโมง 

กัญชา(THC) 

- Cannabinoids 

(Marijuana) 

 

- การกิน (Oral) 

- การสูดดม (Inhale) 

 

1 per week 

Daily 

 

7-34 วัน 

6-81 วัน 

ฝน มอรฟน เฮโรอีน 

- Opiate 

- Morphine 

- Heroine 

- การฉีด (IV) 

- การฉีด (IM) 

- การสูดดม (Inhale) 

- การสูดดม (Snorting) 

10 mg IV 

100 mg PO 

38 mg PO 

10 mg IV 

1-4 วัน 

4-24 ช่ัวโมง 

7.5-56 ช่ัวโมง 

อยางนอย 84 ช่ัวโมง 

โคเคน(Cocaine) - การฉีด 

- การสูดดม 
250 mg PO 8-48 ชั่วโมง 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการสงตรวจทางหองปฏิบัตกิารเทคนิคการแพทย 

3.1 การบันทึกรายการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (Key Request)  

3.1.1 กรณีรายการทดสอบสําหรับสงตรวจภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

1. หอผูปวยหรือหองตรวจ ทําการสั่งตรวจ ผานระบบ Hospital Information System: HIS (SSB) 

2. ระบุสิ่งสงตรวจในใบสงตรวจและภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจใหชัดเจน 

3. ตรวจสอบรายการทดสอบใหตรงกับจํานวนสิ่งสงตรวจ การสงตรวจผานระบบ SSB ตองสงขอมูล 

การสงตรวจกอนทุกครั้งที่มีการสงสิ่งสงตรวจใหม 

3.1.2 กรณีรายการทดสอบที่ตองสงตอหองปฏิบัติการภายนอก 

การเก็บสิ่งสงตรวจใหปฏิบัติตามคูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการ เชน วิธีการเก็บสิ่งสงตรวจที่

จําเพาะ หรือรายการทดสอบที่ตองการแนบใบประวัติผูปวย เปนตน หากมีรายการตรวจใดที่จำเพาะเจาะจงให

ประสานเจาหนาที่กอนสงทุกครั้ง 

3.2 การเขียนใบสงตรวจ (Request form)  

3.2.1 เลือกใชใบสงตรวจ แยกหนวยตรวจที่จะทําการสงตรวจวิเคราะห ตามชนิดของรายการการทดสอบ หรือตาม

ชนิดสิ่งสงตรวจนั้นๆ  

3.2.2 เขียนรายละเอียดตามขอกําหนด ในใบสงตรวจใหถูกตอง และชัดเจน  

3.2.3 การใชใบสงตรวจทางหองปฏิบัติการตองประกอบดวยขอมูลใหครบดังนี้  

 ชื่อ-นามสกุล (กรณีผูปวยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน ไมทราบชื่อ ใหระบุ H.N. ชัดเจน ตรวจสอบได)  

 H.N. (Hospital Number) ของผูปวย  

 อาย ุ 

 เพศ  

 แพทยผูสั่ง แผนก/หอผูปวยที่สงตรวจ  

 ชื่อสิ่งสงตรวจ (สําหรับการตรวจทางจุลชีววิทยา ตองระบุตําแหนงที่เก็บดวย)  

 วัน-เวลาที่ทําการสงตรวจ  

 สถานะการสงตรวจ เชน Emergency, Stat, Urgent ในใบสงตรวจตามที่ใหระบุ  

3.2.4 ขอกําหนดบนฉลากบนภาชนะใสสิ่งสงตรวจ  

 ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขประจําตัวผูปวย (Hospital Number); H.N. 

 แผนกหรือหอผูปวย  

 ชื่อสิ่งสงตรวจ (Specimen) 

 วันทีแ่ละเวลาเก็บสิ่งสงตรวจ 
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3.3 สิ่งสงตรวจ(Specimen) 

3.3.1 การติดฉลากบนภาชนะจัดเก็บสิ่งสงตรวจ  

- ไมควรปดฉลาก ทับลูกศร บอกระดับสิ่งสงตรวจ  

- ควรเปดชองใหเห็นปริมาณสิ่งสงตรวจดวย 

3.3.2 กระปุกปสสาวะควรติดฉลากบนตัวกระปอง เพ่ือปองกันการสลับสิ่งสงตรวจ 

3.3.3 ตัวอยางสงตรวจตองอยูในสภาพที่ปดมิดชิดหรือปดฝา เพ่ือปองกันการติดเชื้อหรือการแพรระบาดของเชื้อ  

3.3.4 สิ่งสงตรวจมีปริมาณมากพอ สําหรับการตรวจวิเคราะห หากมีความจําเปนตองสงในปริมาณนอยกวาที่กําหนด 

ใหประสานงานกับเจาหนาที่รับสิ่งสงตรวจกอนลวงหนา 

3.4 การนำสงสิ่งสงตรวจ 

3.4.1 ขอกำหนดในการนำสงสิ่งสงตรวจ 

- ตองปดจุกหรือฝาหลอดบรรจุเลือด/สิ่งสงตรวจอื่นๆใหแนนสนิท 

- แยกภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจในถุงซปิเพ่ือปองกันการปนเปอน 

- นําสงสิ่งสงตรวจในภาชนะที่ปดมิดชิดและปองกันการตกหลน หรือสูญหายของสิ่งสงตรวจได 

- สงจํานวนสิ่งสงตรวจและใบสงตรวจ ครบถวน แยกใบตรวจและสิ่งสงตรวจออกเปนชุดเพ่ือไมใหตัวอยาง

หกเลอะใบสงตรวจ 

- สิ่งสงตรวจที่อาจมีเช้ือรายแรงเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ควรระบุเครื่องหมาย “Biohazard” ไวท่ี

ภาชนะและถุงบรรจุสิ่งสงตรวจ 

- การนำสงสิ่งสงตรวจไปนอกหองหองปฏิบัติการตองมีการลงชื่อรับสงระหวางเจาหนาที่หองปฏิบัติการ

และเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อเปนการรับทราบทั้งสองทาง สามารถทวนกลับหากเกิดปญหาภายหลังได 

- ระยะเวลาในการขนสงตองเหมาะสม ไมนานเกินไป เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอการตรวจวัดได 

3.4.2 วิธีการสงสิ่งสงตรวจ (Specimen) โดยการนําสงไมผานระบบทอลม 

1. สิ่งสงตรวจประเภทเลือด  

1.1 การสงตรวจ Hematocrit (Hct) และหรือ Microbilirubin (MB)  

- นํา Capillary Tube ใสลงในถุงซปิสีชาเทานั้น เพื่อปองกันแสง 

- ติดฉลากชื่อ-นามสกุล H.N. ที่หนาซอง 

   1.2 การสงตรวจหลอดเลือด  

- ติดฉลากชื่อ-นามสกุล H.N. ที่หลอดเลือด  

- นําหลอดเลือดใสถุงซปิตอรายบุคคล 

- รักษาอุณหภูมิไมใหเลือดอุณหภูมิสูงกวา 35 °C และต่ำกวา 0 °C 

- อยาใหเลือดโดนแสงอาทิตยโดยตรง อาจมีผลตอบางรายการ เชน Bilirubin, Vitamin ตางๆ 

(ควรใสถุงสีชา) 
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2. สิ่งสงตรวจประเภท อุจจาระ/ ปสสาวะ/ เสมหะ/ สารน้ำจากรางกาย 

- ติดฉลากชื่อ-นามสกุล H.N. ที่ตัวกระปอง/ขวด 

- ปดฝากระปองใหแนน นําใสถุงซิป  

 3.4.3 วิธีการสงสิ่งสงตรวจ (Specimen) โดยการนำสงผานระบบทอลมชนิดแรงดันสูง 

- หลอดบรรจุเลือดทั่วไป: ตรวจสอบใหแนนอนวาฝาครอบเแนนแลว หากไมจําเปน หามเปดฝาครอบ 

เนื่องดวยการสงทางระบบทอลมจะทําใหเกิดแรงดัน อาจสงผลทาํใหฝาครอบหลุดออกขณะนําสงสิ่งสง

ตรวจ 

- สิ่งสงตรวจทีห่ามสงทางระบบทอลม  

 สงสิ่งสงตรวจที่ทดแทนไมได เชน ไขกระดูกและชิ้นสวนเนื้อเยื่อ ฯลฯ  

 การสงตรวจ Bood Gas    

 การสงตรวจ เสมหะ ปสสาวะ อุจจาระ  

 การสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการภายนอก  

 Slide แกว ไมควรนําสงทางระบบทอลม เนื่องจากมีความเปราะบาง อาจแตกไดงายและมีคม

เสี่ยงตอการเกิดอันตรายได 

 การสงตรวจในงานธนาคารเลือด 
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บทที่ 4  

วิธีการรายงานผล 

1. การรายงานผลการตรวจวิเคราะหกรณีปกติ เม่ือผลวิเคราะหเสร็จแลว สามารถดูไดในระบบ HIS และใสใบ

รายงานผลในชองใบรายงานผลแตละหอผูปวย 

2. กรณีผลการตรวจวิเคราะหผิดปกต ิและอาจเกิดภาวะวิกฤตตอผูปวยได ใหรายงานผลทางโทรศัพททันท ี

  

การรายงานผลทางโทรศัพท หากเปนตัวเลขจะตองบอกคาตัวเลขแตละตัว เชน 15.5 อานวา หนึ่งหาจุดหา 

และลงทะเบียนในแบบฟอรมบันทกึการแจงผลทางโทรศัพท FM-LAB-3, FM-LAB/2-01(งานเคมีคลินิก) 

3. ผลการตรวจ Anti-HIV ใหมีการนำใบรายงานผลใสซองสีน้ำตาล ปดผนึกกอนจึงใสชองสงใหหอผูปวย การ

รายงานผลวิเคราะหตองลงนามรับรองผลการตรวจโดยผูตรวจวิเคราะห และมีการตรวจสอบผล 

(Approved) โดยหัวหนางาน หรือผูไดรับมอบหมาย มีการจำกัดผูมีสิทธิการเขาถึงผลการตรวจ Anti-HIV 

ไดแก แพทยและพยาบาลหองใหคำปรึกษา 

4. ผลการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ ใหมีการนำใบรายงานผลใสซองสีน้ำตาล การรายงานผลวิเคราะหตองลง

นามรับรองผลการตรวจโดยผูตรวจวิเคราะหและมีการตรวจสอบผล (Approved) โดยหัวหนางานหรือผู

ไดรับมอบหมาย 

5. ในกรณตีองการแกไขผลตรวจวิเคราะหในระบบ LIS ใหบันทึกการแกไขในแบบฟอรม FM-LAB-52 

6. ผลการตรวจวิเคราะหที่สงตัวอยางไปตรวจวิเคราะหนอกหนวยงาน หองปฏิบัติการจะแนบไฟลใบรายงานผล

ระบบ HIS และ Binary 

การรายงานคาวิกฤต ิ

 คาวิกฤต (Critical Value) หมายถึง ผลการตรวจวิเคราะหที่ไดผิดปกติ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอชีวิต

ผูปวยระดับคาวิกฤตที่ตองรายงาน โรงพยาบาลพระนั่งเกลาไดกำหนดผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ที่มีความ

เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอชีวิตผูปวย โดยแพทย พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย รวมกันพิจารณากำหนดเปนคาวิกฤต 

ระดับคาที่ตองรายงาน ดังนี ้

งานเคมีคลินิก 

Test Reference value Low* (Less than) High**(Greater than) 

Glucose 70-100 mg/dl ≤60 mg/dl ≥400 mg/dl 

Sodium 135-145 mmol/L ≤125mmol/L ≥150 mmol/L 

Potassium 3.5-5.1 mmol/L ≤2.5 mmol/L ≥6.0 mmol/L 

Carbon Dioxide (CO2) 22-29mmol/L ≤13 mmol/L ≥40 mmol/L 

Troponin T hs <14 ng/L                                                                                                                              ≥100 ng/L 

CK-MB Mass hs 0.6-5.0 ng/ml 
 

≥5.0 ng/ml 

Lactate 0.5-2.2 mmol/L  ≥2mmol/L 

Ketone < 0.6 mmol/L  ≥1.5 mmol/L 
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งานโลหิตวิทยา 

Test Reference value Low* (Less than) High**(Greater than) 

Platelet count 140-400 x103uL ≤20 x103/uL ≥1,000 x103/uL 

Platelet count (ANC/สูติฯ) 
 

≤100 x103/uL 
 

Hematocrit Male = 40-54% 
≤20% ≥55% 

 Female = 37-47% 

INR - - >4 

APTT 23.29-35.45 วินาที - > 110 seconds 

Fibrinogen 238 – 498 mg/dl 100 mg/dl - 

Blast cell Not found Blast Cell ระบุจำนวน 

Malaria Positive Not found Found (ระบเุช้ือ) 
 

งานภูมิคุมกันวิทยา 

Test Reference value Low* (Less than) High**(Greater than) 

Anti-HIV Negative - Precaution 
 

 

งานธนาคารเลือด 

1.  Blood Group: Rh Negative 

2. Cross Matching: ไมผาน, ผูปวยเลือดหายากตองสง Cross matching ที่ศูนยบริการโลหิต 

3. การขอจองเกล็ดเลือด: ยังไมไดในวันที่จอง 

 

จุลชีววิทยา 

1. Gram Stain ใน CSF และ Body Fluid ที่พบเชื้อ 

2. Positive Blood Cultures 

3. Positive AFB ในผูปวยรายใหม เฉพาะคร้ังแรก 

4. Positive India Ink ใน CSF 

 

งานอณูชีวโมเลกุล  

1. ผล SARS-COV-2 : Detected 

2. ผล HIV Viral Load > 1000 copies/ml 
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บทที่ 5 

การปฏิบัตสิำหรับสิ่งทีไ่มสอดคลองกับขอกำหนด 

5.1 เกณฑการปฏิเสธการรับสิ่งสงตรวจ 

 หองปฏิบัติการมีนโยบายในการปฏิเสธสิ่งสงตรวจที่สงมาไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมในการนำไปตรวจวิเคราะห 

ซึ่งจะสงผลทำใหคาการตรวจวัดมีความคลาดเคลื่อน ไมถูกตองได โดยเกณฑการปฏิเสธตัวอยางมีดังตอไปนี ้

 สิ่งสงตรวจไมมีขอมูล หรือขอมูลไมถูกตอง ไดแก 

  - ไมมีบริการในโรงพยาบาล และหาแหลงอ่ืนสงตรวจไมได 

- สิ่งสงตรวจไมติดฉลากระบุขอมูลผูปวย เชน ชือ่-สกุล, H.N., Ward, วันที,่ เวลาเก็บตัวอยาง 

  - สิ่งสงตรวจที่ไมมีการระบรุายการทดสอบ 

  - ใบสงตรวจ และหรือสิ่งสงตรวจระบุขอมูลไมครบ ไมถูกตองตามขอกำหนด 

  - ใบสงตรวจระบุรายการทดสอบไมตรงกับฉลากที่ติดบนภาชนะสิ่งสงตรวจ 

  - รายการทดสอบที่รองขอมาในใบสงตรวจไมชัดเจน 

  - มีใบสั่งตรวจมาแตไมมีสิ่งสงตรวจสงมาดวย 

สิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสำหรับการตรวจวิเคราะห 

  - สิ่งสงตรวจจัดเก็บมาไมถูกตอง เชน ใสในสารกันเลือดแข็งผิด จัดเก็บในภาชนะที่ไมถูกตอง 

  - สิ่งสงตรวจปริมาตรไมเพียงพอตอการตรวจวิเคราะห 

  - ภาชนะที่บรรจุแตก สิ่งสงตรวจหกเลอะเทอะ รั่วซึมออกมาจากภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจ 

  - สิ่งสงตรวจเสียสภาพเม่ือมาถึงยังหองปฏิบัติการ เชน แหง ขุนจากการปนเปอนของเชื้อ แบคทีเรีย 

- EDTA Blood หรือ Sodium Citrated Blood ที่มี Fibrin Clot หรือสงสัยวาอาจมี Fibrin Clot เกิดข้ึน 

- สิ่งสงตรวจมีคุณสมบัติไมเหมาะสมหรือนําสงไมถูกตอง เชน การสง Blood Gas ตองใช Cold Pack ใน

การรักษาอุณหภูมิตลอดเวลาในการจัดสง 

- Hemolysis Blood (มีการแตกของเม็ดเลือดแดง) มีผลตอการทดสอบ ในกรณีท่ีมีความผิดปกติเกิดข้ึน 

เชน Hemolysis ซึ่งแบงเปนระดับ 1+ ถึง 4+ (เล็กนอย-มาก) จนเห็นไดชัดเจน จะถูกปฏิเสธและขอให

จัดเก็บใหมอีกครั้ง ยกเวน ทางหองปฏิบัติการจะพิจารณาความเหมาะสม หาก Hemolysis มีระดับ

เล็กนอยถึงปานกลาง ไมกระทบตอผลการตรวจและลงบันทึกแจงใน ทายใบรายงานผล เพื่อใหแพทย

ทราบ  

Serum hemolysis มีผลกระทบตอการทดสอบดังนี้ Potassium, AST, ALT, CPK, Folate, 

Serum Iron, Lactate Dehydrogenase (LDH), Magnesium, Phosphorus, Vitamin B12, 

Troponin T, Heptoglobin   

-  ปริมาณเลือดสําหรับตองปนแยกพลาสมา หลอด Sodium Citrate (จุกฟา) ตามระดับขีดขางหลอด 

เนื่องจากสัดสวนเลือดมีผลตอการตรวจวิเคราะห   
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- สําหรับเลือดผูปวยเด็ก หากไมสามารถเจาะไดตามกําหนด เบื้องตนทางหองปฏิบัติการจะทํา การ

ทดสอบเทาที่สงสงตรวจเพียงพอที่จะทําการทดสอบได และสิ่งสงตรวจไมมีผลตอผลการทดสอบเทานั้น 

เชน Hemolysis เปนตน 

- สิ่งสงตรวจที่ไมเหมาะสมกับการเพาะเชื้อ 

   - สิ่งสงตรวจที่เก็บไมถูกตอง เชน ตองการเสมหะแตเก็บเปนนำ้ลาย  

- ปสสาวะที่สงตรวจมีลักษณะใส คลายน้ำ เมื่อทดสอบคา Specific Gravity ไดเทากับ 1.000 

- มีสิ่งสงตรวจหกเปรอะเปอนอยูนอกขวด หรือบนใบสงตรวจ ทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน 

- สิ่งสงตรวจที่ตองการสั่งยอมแกรม แตสงมาในรูปของ Swab หรือใสมาใน Transport Medium 

- สิ่งสงตรวจนำสงมาถึงหองปฏิบัติการลาชาเกินเวลาที่กำหนด สิ่งสงตรวจเก็บรอการตรวจไมถูกวิธีหรือ

เลือดเกาเจาะเก็บไวนานเกินเวลาที่กําหนดโดยไมสงหองปฏิบัติการ 

5.2 การดำเนินการเมื่อมีการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ 

 1. เมื่อมีการปฏิเสธสิ่งสงตรวจเมื่อสิ่งสงตรวจไมเปนไปตามขอกําหนด ใหดําเนินการข้ันตนดังตอไปนี้  

- สิ่งสงตรวจที่ไมเหมาะสม จะไดรับการปฏิเสธการนํามาทําการทดสอบ โดยหองปฏิบัติการจะรีบนํา

สงคืน 

หนวยงานที่เกี่ยวของพรอมแจงสาเหตุของการปฏิเสธ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรีบดําเนินการแกไข 

โดยทันท ี 

- ในกรณีที่เปนสิ่งสงตรวจที่จัดเก็บใหมไดเก็บไดงาย หรือสามารถเก็บใหมไดโดยไมมีผลกระทบตอผูปวย

และการแปลผล จะขอใหจัดเก็บใหมอีกครั้ง  

- ในกรณีที่สิ่งสงตรวจที่มีเพียงตัวอยางเดียว จัดเก็บตวัอยางใหมไมไดอีก เก็บไดยากหรือไมสามารถเก็บ

ใหมไดแลว หองปฏิบัติการอาจพิจารณาทําการทดสอบใหแตจะไมสงรายงานผล จนกวาจะไดรับการ

ติดตอเพ่ือยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสงตรวจ โดยผูจัดเก็บสิง่สงตรวจตองลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐานเก็บไวทีห่องปฏิบัติการ  

- สิ่งสงตรวจที่ไมสามารถยืนยันความถูกตองในการระบุตัวผูปวย จะไดรับการปฏิเสธเพ่ือทําการทดสอบ 

และจะไมมีการสงสิ่งสงตรวจกลับคืน  

- สิ่งสงตรวจที่ไดรับการปฏิเสธ แตไมสามารถทวนสอบเพื่อการติดตอแจงกลับไดหองปฏิบัติการจะเก็บ

ไวเปน เวลา 24 ชั่วโมง กอนนําสงทิ้งเพ่ือทําลาย  

2. โทรแจงกลับไปยังหอผูปวยหรือหองตรวจ บันทึกผูรับเรื่อง พรอมบันทึกบนใบสงตรวจ เพื่อรอสิ่งสงตรวจ 

และใหเจาหนาที่ที่มาตอเวรรับทราบ 

3. ลงบันทึกในแบบฟอรมบันทึกการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ (FM LAB-42)  

4. หองปฏิบัติการยังไมดําเนินการวิเคราะหกับสิ่งสงตรวจนั้น จนกวาจะมีการแกไขใหถูกตองตามที่ไดแจง  

5. แจงใหหนวยงานท่ีเก็บสิ่งสงตรวจทราบเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ/แกไขหรือเก็บสิ่งสงตรวจมาใหม  

6. สิ่งสงตรวจที่เพียงตัวอยางเดียวหรือเก็บใหมไดยาก จะดําเนินการตรวจใหแตหองปฏิบัติการจะระบุหมายเหตุ

ในใบรายงานผลใหทราบ ไดแก  
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6.1 ปสสาวะที่มีปริมาณนอยกวา 5 mL → Urine < 5 mL Uncentrifuge U/A  

6.2 เลือดจากเด็กแรกเกิดที่มีปริมาณนอยมาก สามารถวิเคราะหไดเพียง 1 ครั้ง โดยไมพอสําหรับตรวจ

ซ้ำ ยืนยันหรือทําการเจือจางตัวอยาง เพื่อทํา Final Dilution กรณีดังกลาว จําเปนตองรายงานเบื้องตน 

กรณีไมเพียงพอที่จะวิเคราะหแมเพียง 1 ครั้ง และแจงหนวยงานท่ีสงตรวจทราบ 
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บทที่ 6 

การจัดเก็บสิ่งสงตรวจ 

6.1 ชนิดของตัวอยางเลือด  

      เลือดเปนตัวอยางที่ใชในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการมากที่สุด สามารถเจาะตรวจไดจาก 3 ตําแหนง คือ  

1. เจาะจากเสนเลือดแดง (Artery) ใชในกรณเีจาะตรวจแกสในเลือด (Blood Gas)  

2. เจาะจากเสนเลือดฝอย (Capillary) ใชสําหรับกรณีเด็กทารก หรือกรณีการใชตัวอยางนอย ๆ เชน การตรวจ 

Hematocrit, การตรวจน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว, การตรวจวัด Micro bilirubin  

3. เจาะจากเสนเลือดดํา (Vein) ปกตินิยมเจาะจากเสนเลือดดําที่ขอพับแขน เนื่องจากเสนเลือดมีขนาดใหญ เจาะ

งายไมเจ็บ ใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการเปนสวนใหญ  

6.2 ประเภทตัวอยางเลือด  

 6.2.1 Clotted blood  

  เปนเลือดเจาะเก็บโดยไมใสสารกันการแข็งตัวของเลือดหรือมี Clot Activator เมื่อเจาะแลวตองตั้งทิ้งไว

 ประมาณ 15-30 นาทีให เกิดการแข็งตัว (Clot) แลวจึงนําไปปน เพ่ือแยกเอาสวนของน้ำเหลือง เรียกวา Serum 

 มาใช ในการตรวจวิเคราะห หากรีบเรงเพ่ือนําไปตรวจวิเคราะหทั้งที่การ Clot ยังไมสมบูรณจะทําใหเกิดความ

 ผิดพลาดของผล การตรวจ หรือ ทําใหเกิดการอุดตันของเครื่องมือได 

 6.2.2 Capillary blood  

  เปนเลือดที่เจาะจากเสนเลือดฝอย สวนใหญจะใชเปน Whole Blood ใสในหลอดเล็ก ๆ ที่มีสารกันการ 

 แข็งตัวของเลือดเคลือบอยู สําหรับตรวจ Hematocrit, Micro Bilirubin 

 6.2.3 Serum  

  เปนสวนประกอบของเลือดที่ไดจากการปนแยกออกจาก Clotted Blood ซึ่งนิยมใชในการตรวจ 

 วิเคราะหในหองปฏิบัติการเปนสวนใหญ   

 6.2.4 Plasma  

  เปนสวนประกอบของเลือดที่ไดจากการปนแยก Whole Blood ที่ใสสารกันการแข็งตัวไวไดแก 

 Citrated Plasma, Heparinized Plasma  

6.2.5 Whole blood  

  เปนเลือดที่เจาะเก็บและในหลอดเจาะเก็บจะมีสารเพ่ือปองกันการแข็งตัวของเลือด 
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6.3 ลักษณะของหลอดเลือด 

ลักษณะหลอด สารเคมีที่บรรจุในหลอดเก็บเลือด ใชสำหรับการตรวจ 

 
 

จุกสีเขียว : 

30 mL of supplemented complex 

media containing adsorbent 

polymeric beads  

สำหรับผูใหญ ใชเลือด 5-10 ml 

 

 

 

งานจุลชีววิทยา 

(Hemoculture) 

  

จุกสีเหลือง : 

30 mL of supplemented complex 

media containing adsorbent 

polymeric beads 

สำหรับเด็ก ใชเลือด 1-3 ml 

 

 

 

 

งานจุลชีววิทยา 

(Hemoculture) 

  

สำหรับ Whole blood or bone marrow 

ปริมาณ 3-5 ml 

Notify Microbiology in suspected 

cases of: 

- Brucella 

- Mycobacterial (AFB) 

- Histoplasma or other 

fungal or unusual organism is 

suspected. 

 

 

 

งานจุลชีววิทยา 

Culture AFB Blood | TB Culture 

| Mycobactria Culture | MTB 

| Tuberculosis 

 

 

จุกปดสีฟา: Sodium Citrated 

(Citrate: Blood = 1:9) 

 

ตรวจวิเคราะหกระบวนการแข็งตัว

ของเลือด 

 

 

จุกปดสีแดง : ไมมีสารบรรจุ 

หรือมี clot activator 

 

เคมีคลินิก / ภูมิคุมกันวิทยา 
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ลักษณะหลอด สารเคมีที่บรรจุในหลอดเก็บเลือด ใชสำหรับการตรวจ 

 

 

 

จุกปดเขียว : Lithium Heparin 

 

 

เคมีคลินิก , Chromosome study 

 

 

จุกปดสีมวง ; Ethylene diamine 

tetra-acetic acid (EDTA), 

K2EDTA,K3EDTA 

โลหิตวิทยา CBC , ESR , 

Reticulocyte Count , Malaria, 

Blood Group , G6PD , Viral 

load 

ธนาคารเลือด ; ABO, Rh, 

Coombs’test, Crossmatch, T/S  

 

 

 

จุกปดสีเทา : Sodium Fluoride 

 

Blood Glucose 

Blood Alcohol  

Lactate 

 

 

 

จุกปดสีขาวมุก 

Plasma Preparation Tube: PPT 

(spray-dried K2EDTA) 

 

HIV-1 VL, HCV VL, HBV VL 

 

6.4 การเจาะเลือดจากเสนเลือดดาํ (Venous puncture)  

การเจาะเลือดจากเสนเลือดดําเปนวิธีที่นิยมใชที่สุดเพราะสามารถไดเลือดจํานวนมากเพียงพอสําหรับการ 

ทดสอบหลายชนิด แตตองมิใหเสนเลือดที่เจาะเกิดการแตก ทําใหเลือดรั่วไหลคั่งบริเวณใตผิวหนัง จนมีอาการบวม เขียว

คล้ำได ปจจุบันไดมีการผลิตหลอดใสเลือดจากการเจาะเก็บเปนแบบระบบสูญญากาศ (Vacuum Tube) โดยใชหลักของ

ความดันของเลือดเขาไปในหลอดสญูญากาศ โดยไมตองใชแรงดูดเลือด อุปกรณการเจาะเลือดแบบ สูญญากาศจึงมีหลาย

แบบแลวแตการผลิตของแตละบริษัท 

6.4.1 เครื่องมือและอุปกรณ   

1. สายยางรัดแขน (Tourniquet)  

2. เข็มฉีดยา (Needle) เบอร 21, 23 มีความยาวประมาณ 1½ นิ้ว  

3. กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 5, 10, 20 ml แลวแตความตองการปริมาณของเลือด  
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4. สําลีและ 70 % แอลกอฮอล  

5. ภาชนะใสเลือด (Sterile Tube หรือ Vacuum Tube) พรอมฝาจุกปดภาชนะ  

6. ภาชนะทิ้งเข็ม 

6.4.2 บริเวณเจาะเลือดจากเสนเลือดดํา  

1. เสนเลือดดําบริเวณที่ขอพับของขอศอก เปนบริเวณที่นิยมใชมากท่ีสุด จะเห็นเสนเลือดดําจํานวนมาก แตจะมี

เสนเลือดดําขนาดใหญชัดเจน สามารถเก็บเลือดไดประมาณ 2 – 3 เสน  

2. เสนเลือดดําบริเวณหลังมือและหลังเทา เปนบริเวณที่ผูปวยไมสามารถเจาะเลือดที่ขอพับของขอศอกได แตจะ

สามารถเก็บเลือดไดปริมาณนอยกวา  

3. เสนเลือดดําบริเวณขอเทา  

6.4.3 เทคนิคการเจาะเลือดจากเสนเลือดดํา  

1. เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณใหพรอม เชน สําลีแอลกอฮอลเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ตรวจเช็คสภาพให

สามารถใชงานได  

2. เลือกบริเวณที่ตองการเจาะเลือด โดยใหผูปวยอยูในทานั่งหรือนอน วางแขนที่ตองการเจาะบนหมอนรอง 

ขอศอกใหอยูในทาสบายที่สุด แลวใชสายยางรัดบริเวณก่ึงกลางระหวางขอศอกกับตนแขน ควรรัดสายยางใหแนน พอที่จะ

ไมเลื่อนหลุดไดแตไมแนนเกินไปจนดึงออกยาก  

3. เมื่อรัดสายยางบริเวณเหนือขอศอกแลว ใชมือลูบคลําบริเวณขอพับเพื่อหาเสนเลือดที่เหมาะสมในการ เจาะ

เลือดจนผูเจาะมีความมั่นใจ จึงทําการเจาะเลือดบริเวณนั้น กรณีไมสามารถหาเสนเลือดไดใหผูปวยกํามือให แนน นวด

หรือพับแขนขึ้นลง 2–3 ครั้ง เพ่ือใหเสนเลือดนูนชัดข้ึน 

4. ใชสําลีชุบ 70 % แอลกอฮอลบีบพอหมาด เช็ดบริเวณตําแหนงที่ตองการเจาะเปนวงกลม โดยเริ่มจากดานใน 

ออกสูดานนอก แลวปลอยใหแหง  

5. ใชกระบอกฉีดยาเสียบหัวเข็มฉีดยาใหเรียบรอยแลว เลื่อนกานสูบขึ้นลง เพ่ือเช็คความฝดแลว ชักกานสูบใหสุด

หัวกระบอก ไมใหมีอากาศในกระบอก ใชมือที่ถนัดที่สุดจับกระบอกฉีดยา โดยใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วกลางยึดใหมั่นคง ส

วนนิ้วชี้กดลงบนหัวเข็มไมใหเลื่อนหลุดได  

6. ใชมืออีกขางจับแขนผูปวยใหมั่นคง อยาใหผูปวยขยับแขนขณะทําการเจาะเลือด แลวใชหัวแมมือดึง ผิวหนัง

บริเวณใกลตําแหนงเจาะเลือดใหตึงเล็กนอย เพ่ือเสนเลือดดําจะไมเคลื่อนที่ เมื่อโดนเข็มเจาะผาน 

 7. แทงเข็มผานผิวหนัง โดยใหหัวเข็มทํามุมกับผิวหนังประมาณ 45 องศา เมื่อเข็มฉีดยาผานเขาไปในเสนเลือด 

สังเกตวามีเลือดไหลเขามาในกระบอกฉีดยา  

 8. เมื่อไดเลือดตามตองการ ปลดสายยางรัดแขนออก และใชสําลีแหงปดแผลที่เจาะ ถอนเข็มฉีดยาออกทันที 

ติดพลาส เตอร แนะนำผูปวยใหกดสำลีไว 5 นาที หรือจนเลือดจะหยุดไหล  

 9. นำเลือดใสหลอดตามลำดับที่กำหนด 
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 ในกรณีที่มีการเจาะเลือดหลายหลอด ลําดับในการใสเลือดลงหลอด ใหปฏิบัติดังนี้ 

1. ขวดสำหรับการเพาะเชื้อ Hemoculture 

2. หลอดสำหรับทดสอบ Coagulogram (3.2% Sodium Citrate จุกสีฟา) 

3. หลอดสำหรับ Clotted Blood (Plain Tube จุกสีแดง) 

4. หลอดสำหรับ Lithium Heparin (จุกสีเขียว) 

5. หลอดสำหรับ EDTA (จุกสีมวง) 

6. หลอดสำหรับ Sodium Fluoride (จุกสีเทา) 

 10. กรณีเปนภาชนะที่มีสารกันเลือดแข็ง ตองเอียงหลอดเปนมุม 180 องศา ประมาณ 8 ครั้ง (Invert) เพื่อให

เลือดและสารที่เคลือบอยูในหลอดผสมกันดีและเลือดไมแข็งตัว จนสารกันเลือดแข็งละลายในเลือดจนหมด ตรวจสอบโดย

การคว่ำกลับไปมาแลวพบวาเลือดไมแข็งตัว นําไปทดสอบภายในเวลาที่กําหนด ไมควรเกิน 2 ชั่วโมง สําหรับหลอดที่ไมมี

สารกันเลือดแข็งไมตองเอียง แตสำหรับหลอดมี Clot Activator ใหเอียง (Invert) 5 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ กรณีใชอุปกรณเจาะเลือดแบบสูญญากาศ จะใชเข็มปลายแหลมสองดาน ปลายเข็มดานหนึ่งจะใช

เจาะเลือด จากเสนเลือดดํา สวนปลายอีกดานหนึ่งใชแทงจุกยางของหลอดสูญญากาศท่ีใชเก็บเลือด เมื่อเจาะเลือดไดแลว 

จึงใชหลอดสูญญากาศแทงปลายอีกดาน ความดันเลือดจะทําใหเลือดพุงใสหลอดตามปริมาณของการอัดสูญญากาศ 
 

6.4.4 ขอควรระวังเกี่ยวกับการเจาะเลือดดวยระบบสูญญากาศ  

 1. หามเปดจุกหรือขยับจุกหลอดที่ยังไมไดใช  

 2. ใหรอเลือดไหลเขาหลอดจนหยุดนิ่งกอน จึงดึงหลอดออกจาก Holder  

 3. Holder สามารถใชซ้ำได (หากเปอนเลือดควรทำความสะอาดกอน)  

 4. Mixed เลือดในหลอดทุกครั้งที่เจาะเสร็จ  

 5. ครั้งแรกที่ดันหลอดเขาเข็มแตไมไดเลือด ใหขยับทิศทางเข็มใหม โดยพยายามควบคมุหัวเข็มใหอยูใตผิวหนัง  

 6. ในกรณทีี่ตองเจาะเลือดใหมใหดึงหลอดออกกอนแลวคอยถอนเข็มตาม หลอดนั้นก็ยังใชไดเหมือนเดิม  
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6.4.5 ขอควรระวังสําหรับการเจาะเลือด  

 1. ควรตรวจเช็คบริเวณที่ตองการเจาะเลือดใหมั่นใจกอนวา สามารถทําการเจาะเลือดไดถาไมแนใจควร ปรึกษาผู

 ชํานาญ หรือเลือกบริเวณอ่ืน  

2. การแทงเข็มฉีดยา ควรทําอยางรวดเร็ว เพ่ือไมใหผูปวยรูสึกเจ็บปวดมาก ถาเข็มฉีดยาไมเขาเสนเลือดดํา อาจ

ขยับปลายเข็มเล็กนอยเพ่ือหาเสนเลือด เมื่อแทงเขาไปในเสนเลือดดําแลว ตองใหเข็มฉีดยาอยูนิ่ง ไมเคลื่อนหลุด

ออกมาจากผิวหนัง ขณะทําการดูดเลือด  

 3. ถารูสึกวาเสนเลือดดําที่เจาะนั้นแตก ไมควรฝนทําการเจาะเลือดตอ จะทําใหผูปวยเจ็บปวด ผิวหนังบวม เขียว

 คล้ำได  

 4. เครื่องมือและอุปกรณตองทําความสะอาด ดวยวิธีท่ีถูกตองปลอดภัย  

 5. ผูเจาะเลือดควรสวมถุงมือปองกันการเปอนเลือดผูปวย และระมัดระวังไมใหเข็มฉีดยาทิ่มผิวหนังตนเอง  

 6. ทิ้งอุปกรณตาง ๆ ในถังขยะสําหรับสิ่งติดเชื้อเทานั้น  

7. กรณตีองการดูรูปรางของเม็ดเลือดแดง ควรใชเลือดสดใหม โดยการหยดเลือดจากปลายกระบอกฉีดยาบน

แผนสไลดแลวทําการ Smear เลือดปลอยใหแหง นําไปยอมสีจะไดรูปรางเม็ดเลือดที่มีคุณภาพดีกวาการ Smear 

เลือดจากเลือดผสมสารกันเลือดแข็ง 

 8. หามสวมปลอกเข็มกอนทิ้งเข็มเด็ดขาด 

6.5 การเจาะเลือดจากเสนเลือดแดง (Artery puncture)  

 การเจาะเลือดจากเสนเลือดแดงใชในกรณีที่สงสัยวา ผูปวยมีการติดเชื้อในเลือดหรือไม, การตรวจ Blood Gas 

และอื่นๆ เสนเลือดแดงที่ใชเจาะเก็บ ไดแก Brachial Artery ที่ขอพับของแขน, Radial Artery ที่ขอมือ และ Femoral 

Artery ที่ตนขา การเจาะวิธีนี้ควรเปนแพทยเจาะเทานั้น 

6.6 การเจาะเลือดจากเสนเลือดฝอย (Capillary)  

 ใชสําหรับกรณีเด็กทารก หรือกรณีการใชตัวอยางนอย ๆ เชน การ ตรวจ Hematocrit, การตรวจน้ำตาลในเลือด

จากปลายนิ้ว, การตรวจวัด Micro bilirubin 

1.1 เตรียมอุปกรณทุกอยางใหพรอมกอนที่จะเขาปฏิบัติตอผูปวย ไดแก 

1.1.1 อุปกรณฆาเชื้อ แอลกอฮอล 70% หรือ Povidone-Iodine 

1.1.2 Lancet  

1.1.3 ดินน้ำมัน  

1.1.4 Capillary Tube 

1.1.5 พลาสเตอร  

1.1.6 สำลีแหงปราศจากเชื้อ  

1.1.7 ที่ทิ้งของมีคม และที่ทิ้งขยะติดเชื้อ 

1.1.8 เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วพรอม Strip 
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1.2 วิธีการ 

1.2.1 เลือกตำแหนง ตำแหนงที่สามารถเจาะเสนเลือดฝอยได ไดแก ปลายนิ้วมือ ใบหู สนเทา 

นิ้วเทา  

- ตำแหนงท่ีเหมาะสมที่สุดคือ ปลายนิ้วมือ นิยมเจาะที่ปลายนิ้วกลางหรือนิ้วนางทางดานขาง 

- สำหรับสนเทาสามารถเลือกเจาะไดในทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 1 ป  

- สำหรับทารกเจาะที่สนเทา ทางดานขาง โดยเฉพาะดานนอก หามเจาะตรงกลางสนเทา 

1.2.2 นวดนิ้วจากฝามือไปที่ปลายนิ้วเพ่ือเพ่ิมการไหลของเลือด โดยไมใชแรงมากเกินไป 

เนื่องจากทำใหผลการตรวจคลาดเคลื่อนได 

1.2.3 เช็ดผิวหนังดวยน้ำยาฆาเชื้อ โดยวนจากขางในไปขางนอก  

1.2.4 ใช Lancet เจาะผานผิวหนังในแนวตั้งฉากดวยความเร็ว โดยการกระตุกขอมือ ถาใชเข็ม

ฉีดยาควรเจาะลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร   

1.2.5 เช็ดเลือดหยดแรกออกดวยสำลีแหงเนื่องจากเลือดหยดแรกอาจมี Tissue Fluid ผสมอยู 

หลังจากนั้นเก็บตัวอยางเลือดโดยใช Capillary Tube หรือ Strip ตรวจวัดน้ำตาล ให

ปลายแตะอยูที่หยดเลือด บีบนิ้วหรือเทาเบาๆ เพ่ือใหเลือดไหลเร็วขึ้น โดยไมบีบเคนแรง  

1.2.6 กดดวยสำลีแหงไวประมาณ 2-3 นาที 

1.2.7 เก็บอุปกรณ ทิ้งของมีคมและวัสดุปนเปอนในภาชนะที่เหมาะสม 

 

6.7 ขั้นตอนการเก็บสิ่งสงตรวจ 

6.7.1 การเก็บส่ิงสงตรวจที่เปนเลือด 

 1. การเก็บ EDTA BLOOD (หลอดจุกสีมวง)  

  EDTA (Ethylene-diamine-tetra-acetic acid) เปนสารกันเลือดแข็ง โดยเจาะเลือดใสลงไปในหลอดที่

มีสาร กันเลือดแข็งตวัชนิด EDTA Dipotassium Salt /Tripotassium Salt เหมาะสําหรับการตรวจวิเคราะหทาง

โลหิตวิทยา เชน CBC, ดูลักษณะของเม็ดเลือด หรือ Hemoglobin Typing เปนตน  

 วิธีการเจาะเลือด เจาะเลือดจากเสนเลือดดําขางที่ไมไดแทงสายใหสารละลายตางๆ เชน 

น้ำเกลือ หรือกลูโคส  

 ปริมาณที่ใช 3 ml (ตามขีดหรือเครื่องหมายระบุไว)  

 การเก็บสิ่งสงตรวจ ปดฝาใหสนิท และผสมใหเขากัน โดยการพลิกคว่ำหลอด กลับไป-มา 8 ครั้ง

และนําสงภายใน 1 ชั่วโมง (หากรอสงควรเก็บในตูเย็นชองธรรมดาแตไมควรเกิน 2 ชั่วโมง) 

  2. การเก็บ Sodium Fluoride (NaF) (หลอดจุกสีเทา)  

  NaF เปนสารเพ่ือปองกันการใชน้ำตาล (Anti Glycolysis) ของเม็ดเลือดเหมาะสําหรับการตรวจวิ

เคราะห เชน  FBS, Blood Alcohol เปนตน  

 วิธีการเจาะเลือด เจาะเลือดจากเสนเลือดดําขางที่ไมไดแทงสายใหสารละลายตางๆ เชน 

น้ำเกลือหรือกลูโคส  
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 ปริมาณที่ใช 2-3 ml (ตามขีดหรือเครื่องหมายระบุไว)  

 การเก็บสิ่งสงตรวจ ปดฝาใหสนิท และผสมใหเขากัน โดยการพลิกคว่ำหลอด กลับไป-มา 8 ครั้ง

และนําสงหองปฏิบัติการทันที  

 3. การเก็บ 3.2% Sodium Citrate (หลอดจุกสีฟา)  

  3.2% Sodium Citrate เปนสารปองกันการแข็งตัวของเลือด เหมาะสําหรับการตรวจ วิเคราะห เชน 

 Protrombin Time (PT), Partial Tromboplastin Time (PTT), Trombin Time (TT) หรือ Factor Assay  

 วิธีการเจาะเลือด เจาะเลือดจากเสนเลือดดําขางที่ไมไดแทงสายใหสารละลายตางๆ เชน 

น้ำเกลือหรือกลูโคส  

 ปริมาณที่ใช ใสเลือดใหถึงขีดที่ทําเครื่องหมายไวพอดี (หามใสเกินหรือขาด)  

 การเก็บสิ่งสงตรวจ ปดฝาใหสนิท และผสมใหเขากัน โดยการพลิกคว่ำหลอดกลับไป-มา 8 ครั้ง 

และนําสงหองปฏิบัติการทันที 

 4. การเก็บ Heparin Blood (หลอดจุกสีเขียว)  

Heparin เปนสารปองกันการแข็งตัวของเลือดสําหรับการตรวจวิเคราะหพิเศษบางชนิดท่ีระบุไว  

 วิธีการเจาะเลือด เจาะเลือดจากเสนเลือดดําขางที่ไมไดแทงสายใหสารละลายตางๆ เชน 

น้ำเกลือ หรือกลูโคส  

 ปริมาณที่ใช ใสเลือดใหถึงขีดที่ทําเครื่องหมายไวพอดี (หามใสเกินหรือขาด)  

 การเก็บสิ่งสงตรวจ ปดฝาใหสนิท และผสมใหเขากัน โดยการพลิกคว่ำหลอดกลับไปมา อยาง 

นอย 8 ครั้ง เพ่ือใหเลือดผสมเขากับสารกันแข็งตัว  

 5. การเก็บ Clot Blood (หลอดจุกสีแดง)  

  Clot Blood ไมใสสารใดๆ หรือมี Clot Activator  

 เหมาะสําหรับการสงตรวจทาง ภูมิคุมกันวิทยา, เคมีคลินิก  

 ปริมาณที่ใช เจาะใหเพียงพอสําหรับการทดสอบแตละชนิด  

 การเก็บสิ่งสงตรวจ ปดฝาใหสนิท (หามเขยา) แตถามี Clot Activator ใหพลิกคว่ำหลอด

กลับไปมา  

อยางนอย 5 ครั้ง และนําสงหองปฏิบัติการทันที 
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6.7.2 การเก็บสิ่งสงตรวจที่ปสสาวะ 

ชนิดของปสสาวะที่ใชในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

1. Random Urine (Spot Urine) หมายถึง เปนการเก็บปสสาวะ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการเก็บ 

ปสสาวะชวงกลางของการขับถาย 

2. First Morning Urine หมายถึง ปสสาวะที่เก็บตอนเชา 

3. Urine 24 hrs. หมายถึง ปสสาวะที่เก็บใหครบเวลา 24 ชั่วโมง 

4. Sterile Catheterized Urine หมายถึง การเก็บปสสาวะที่ตองใชสายสวนจากกระเพาะปสสาวะ 
 

ขั้นตอนการเก็บปสสาวะแบบ Random Urine 

1. ทำความสะอาดบริเวณอวัยวะขับถายกอนการเก็บปสสาวะ ถายปสสาวะชวงแรกทิ้งไปกอนเล็กนอย 

และเริ่มปสสาวะชวงกลาง (Mid-Stream Urine) ไมตองเก็บปสสาวะชวงสุดทาย  ระหวางการ

ขับถายปสสาวะโดยใหไดปริมาณ อยางนอย 20-30 ml ใสในภาชนะที่หองปฏิบัติการจัดเตรียมให 

2. ปดฝาภาชนะใหสนิท 

3. เขียนขอมูลผูปวยกำกับบนฉลากที่ใชติดสิ่งสงตรวจใหครบถวนตามขอกำหนด รวมถึงเวลาเก็บ

ปสสาวะ แลวนำสงหองปฏิบัติการภายใน 1 ชั่วโมง 

 

1. เพื่อการสงตรวจทั่วไป  

- ปริมาณที่ใช 20-30 ml. (Mid-Stream Urine) 

- UA (Urinalysis), Pregnancy Test 

 

 

 

- สำหรับตรวจทางเคมีคลินิก 
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2. เพื่อสงตรวจสารเสพติด ระดับยา หรือสารพิษตางๆ 

- ปริมาณที่ใช 30-50 ml ; เก็บไวในตูเย็น 4 °C 

 

 

 

 

 

3. เพื่อสงตรวจเพาะเชื้อในปสสาวะ 

 

 

 

 

4. เพื่อสงตรวจ RT-PCR 

      

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง 

1. เตรียมภาชนะพรอมสารรักษาสภาพ ขึ้นกับชนิดของรายการตรวจวิเคราะหท่ีระบุไว รับขวดที่หองปฏิบัติการ

ชั้น 5 หรือหองปฏิบัติการงานผูปวยนอก (เบอร40) 

 

 

 

 

  



31 
 

2. แนะนำใหผูปวยเขาใจถึงวิธีการเก็บ ดังนี้ 

2.1 กอนจับเวลา ใหผูปวยถายปสสาวะทิ้งไปกอน แลวเริ่มนับเวลา 

2.2 เริ่มนับเวลาใหครบ 24 ชั่วโมง 

2.3 ระหวางเวลาใหเก็บปสสาวะทุกครั้งที่ถายใสในภาชนะที่เตรียมไว 

2.4 เม่ือครบเวลาใหเก็บปสสาวะครั้งสุดทายดวย 

2.5 ตองใหผูปวยเก็บใหครบตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพราะมีผลตอการตรวจวิเคราะห 

3. เมื่อเก็บปสสาวะครบเวลา วัดปริมาตรของปสสาวะทั้งหมดที่เก็บได แลวแบงปสสาวะตามปริมาตรของรายการ

ตรวจที่ระบุไว เขียนรายละเอียดขอมูลผูปวยบนฉลากที่ใชติดกับตัวอยางใหครบถวนตามขอกำหนด 

4. นำสงหองปฏิบัติการ 

6.7.3 การเก็บอจุจาระตรวจ Stool Examination 

เพ่ือสงตรวจดูความผิดปกติและหนอนพยาธิตางๆ (ตองไมปนเปอนปสสาวะหรือน้ำ) 

ปริมาณที่ใช : ใชไมหรือชอนตัก ประมาณ 5 กรัม หรือขนาดเทาหัวแมมือใสลงในตลับหรือกระปองตลับทึบที่

จัดเตรียมให พรอมปดฝาภาชนะบรรจุใหสนิท ติดฉลากที่มีขอมูลผูปวยตามขอกำหนดกอนนำสงหองปฏิบัติการ 

หากตัวอยางมีมูกเลือดควรเก็บบริเวณที่มีมูกเลือดดวย หามสงเปนแผนการดาษปายอุจจาระ หามเก็บเปน 

Rectal Swab 

การสงสิ่งสงตรวจ : นําสงหองปฏิบัติการทันท ี 

6.7.4 การเก็บน้ำไขสันหลัง (CSF) หรือสารน้ำอื่น ๆ จากรางกาย (Pleural Fluid, Synovial Fluid และ Body Fluid) 

เก็บในขวดที่ปราศจากเชื้อ ติดฉลากที่มีขอมูลผูปวยตามขอกำหนดและนำสงหองปฏิบัติการทันที กรณีท่ี

มีการสงหลายหนวยงานในหองปฏิบัติการใหแยกภาชนะจัดสง กรณทีี่เปนการสงตรวจเพาะเชื้อ ขณะรอสง

หองปฏิบัติการหามเก็บน้ำไขสันหลังในตูเย็น เพราะจะทำใหเชื้อบางชนิดตายได เชน Neisseria meningitides 

ปริมาณที่ใช : เจาะเก็บน้ำไขสันหลัง (CSF)  หรือสารน้ำจากรางกาย 2-3 ml. ไมใสสารกันเลือดแข็ง 

(แบงใสขวดท่ีสะอาดและปลอดเชื้อ จํานวน 3 ขวด) 

ขวดท่ี 1 เพ่ือสงตรวจ Culture และยอม Gram’s stain, AFB 

ขวดท่ี 2 เพ่ือสงตรวจ ทางเคมีคลินิก เชน Sugar, Protein, LDH 

ขวดท่ี 3 เพ่ือสงตรวจ Cell count & Differential 

การสงสิ่งสงตรวจ Pleural Fluid, Synovial Fluid หรือ Body Fluid อ่ืนๆ เพ่ือนับเซลลใหใสสารกัน

แข็งตัว (Anticoagulant) เชน EDTA TUBE หรือ Heparin 15-20 IU/ Fluid 1 ml. หรือ Heparin 5000  

IU/ ml. จํานวน 1 หยด ตอ Fluid 3-5 ml. หาก Fluid แข็งตัว จะทําใหการนับเซลลผิดหรือนับไมได 

  



32 
 

6.7.5 การเก็บเสมหะ (Sputum)  

 การทดสอบ เพื่อยอม Gram stain และ Acid fast stain (AFB, Modified AFB) ใหผูปวย เก็บตอนเชา

หลังตื่นนอน โดยการทําความสะอาดในชองปากดวยการบวนปากแลวไอลึกๆ เอาเนื้อเสมหะ ออกมาใสลงในตลับ

หรือขวดท่ีเตรียมให (ระวังอยาใหมีน้ำลายปน)  

 การสงสิ่งสงตรวจ ปดฝาภาชนะบรรจุใหสนิท รีบนําสงหองปฏิบัติการทันที หรือ เก็บไวในตูเย็น 4 °C 

(หากไมสามารถนําสงทันที) หรือ ครบ 3 วัน แลวจึงนําสงในคราวเดียวกัน 

 

 

 

6.7.6 การเก็บน้ำจากกระเพาะอาหาร (Gastric Content)  

 การทดสอบ เพื่อสงตรวจสารเสพติด ระดับยา หรือสารพิษตาง ๆ  

 ปริมาณที่ใช ประมาณ 30-50 ml. โดยเก็บใสในกระปองหรือภาชนะที่สะอาด ปดฝาใหสนิท  

 การสงสิ่งสงตรวจ รีบนําสง (หากไมนําสงทันที ใหเก็บไวในตูเย็น อุณหภูมิ 4 °C) 

6.7.7 การเก็บสิ่งสงตรวจทางจุลชีววิทยา 

1. หลักพ้ืนฐานในการเก็บสิ่งสงตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรีย  

1.1 เก็บสิ่งสงตรวจดวยวิธีปราศจากเชื ้อ การเก็บสิ่งสงตรวจในบางตําแหนงอาจมีการปนเป อนเชื้อ

ประจําถิ่นไดงาย เชน ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ควรระมัดระวังไมใหมีการสัมผัสกับบริเวณที่ไมมีการ

ติดเชื้อ เชน การเก็บหนองจากบาดแผล หรือการเจาะเลือดผานผิวหนัง ตองมีการทําความสะอาด

ผิวหนังโดยรอบดวยสารฆาเชื้อ รวมถึงการทาํความสะอาดผิวหนังดวยสบูและน้ำสะอาดรอบอวัยวะ

เพศ สําหรับการเก็บปสสาวะ  นอกจากนี้ ตองเลือกใชอุปกรณและภาชนะที่ปราศจากเชื้อดวย  

มีฝาปดที่มิดชิดเพ่ือปองกันไมใหสิ่งสงตรวจรั่วซึมออกมาได  

1.2 เก็บสิ่งสงตรวจจากตําแหนงติดเชื้อดวยวิธีที่เหมาะสม การเก็บสิ่งสงตรวจจากแผลติดเชื้อ ควรเก็บ

โดยการปายจากฐานสวนลึกของแผล ไมควรปายบริเวณขอบแผล หรือหนองในสวนผิวของแผล 

หรือหากมีฝหนองควรใชเข็มดูดหนองจากภายในฝ  

การเก็บสิ่งสงตรวจจากทางเดินหายใจสวนลางเชน เสมหะ ควรใหผูปวยบวนปากดวยน้ำ

สะอาด ควรสอนใหผูปวยไอเอาเสมหะออกจากลําคอสวนลึก เพ่ือหลีกเลี่ยงการเก็บเฉพาะน้ำลาย  

1.3 เก็บสิ่งสงตรวจในชวงเวลาที่เหมาะสม การมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพยาธิกําเนิดของโรค และการ

ดําเนินของโรคมีสวนสําคัญในการเลือกเก็บสิ่งสงตรวจอยางถูกตอง เชน ผูปวยโรคไขไทฟอยด ซึ่ง

เกิดจากการติดเชื้อ Salmonella ในทางเดินอาหาร สามารถตรวจพบเชื้อในเลือดไดในสัปดาหแรก

ของการติดเชื้อ หลังจากนั้นจะลดปริมาณลงอยางรวดเร็ว ในขณะที่มีโอกาสตรวจพบเชื้อในอุจจาระ

ไดในสัปดาหที่ 2-3 แลวจึงลดปริมาณลง  
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ในผูปวยที่สงสัยวามีการติดเชื้อในกระแสเลือด และมีอาการไขสูงเปนระยะ ควรทําการเก็บ

เลือด เพื่อเพาะเชื้อประมาณ 30-60 นาที กอนไขขึ้น เนื่องจากเปนชวงที่มีโอกาสพบเชื้อไดมากท่ีสุด 

การเก็บเสมหะหรือปสสาวะควรเก็บในตอนเชาหลังตื่นนอน เพราะจะมีการสะสมเชื้ออยูในปริมาณ

เขมขนกวาชวงเวลาอื่น เนื่องจากไมมีการขับเสมหะหรือ ปสสาวะเปนเวลานานระหวางการนอน

หลับ จึงมีโอกาสพบเชื้อไดมากขึ้น โดยเฉพาะเชื้อที่มักพบไดในปริมาณนอย เชนเชื้อ Mycobacteria  

1.4 เก็บสิ่งสงตรวจในจํานวน และปริมาณที่เหมาะสม การเก็บสิ่งสงตรวจจํานวนนอยเกินไปทําให

โอกาสในการตรวจพบเชื้อกอโรคลดลง แตการสงสิ ่งสงตรวจปริมาณมากเกินไป ทําใหเสียเวลา 

และคาใชจายในการทดสอบเกินความจําเปน  

1.5 เก็บสิ่งสงตรวจกอนใหยาตานเชื้อแบคทีเรีย 

2. วิธีการเก็บส่ิงสงตรวจ  

2.1 เลือด (Blood)  

1. เนื่องจากหองจุลชีววิทยาใชเครื่องอัตโนมัติในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในเลือด จึงมีขวดอาหาร

เลี้ยงเชื้อสําหรับเพาะเชื้อในเลือดโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถใชไดทั้งเลือดเด็กและผูใหญ  

2. สําหรับผูใหญควรเก็บอยางนอย 2 ตัวอยางตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากการเก็บตัวอยางเดียว 

อาจทําใหเกิดผลลบปลอมจากการตรวจไมพบเชื้อ โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการติดเชื้อในเลือดเปนระยะๆ 

กรณีเด็กเล็กที่เก็บเลือดไดยากอาจเก็บเพียงตัวอยางเดียว การเก็บตัวอยางอาจทําซ้ำในวันตอมาเพ่ือ

เพ่ิมโอกาสในการตรวจพบเชื้อ หรือใชในการติดตามผลการรักษา  

3. ควรเก็บเลือดหางกัน 30-60 นาที ในผูปวยที่มีเชื้อในเลือดตลอดเวลา เก็บเวลาใดก็ได แตผูปวยที่มี

การติดเชื้อในเลือดเปนระยะ ๆ การเก็บสิ่งสงตรวจ ณ ชวงเวลาหนึ่งอาจไมพบเชื้อได ดังนั้นการเก็บ

สิ่งสงตรวจ ณ ชวงเวลาที ่ตางกันอาจชวยบอกลักษณะการติดเชื้อในเลือด ซึ่งมีสวนชวยในการ

วินิจฉัยโรคได  

4. ควรเก็บเลือดกอนใหยาตานเชื้อแบคทีเรีย แตในกรณีผู ปวยติดเชื้อรุนแรงจําเปนตองไดรับการ 

รักษาดวยยาตานเชื้อแบคทีเรียทันที สามารถเก็บตัวอยางเลือดอยางนอย 2 ตัวอยางพรอมกันจาก

คนละตําแหนง แลวจึงเริ่มใหยาตานเชื้อแบคทีเรีย หากผูปวยไดรับยากอนเก็บสิ่งสงตรวจควรแจงให

หองแบคทีเรียทราบ  

5. ปริมาณตัวอยางเลือดมีความสําคัญตอความไวในการพบเชื้อ การเก็บเลือดปริมาณมากขึ้นโอกาส

การตรวจพบเชื้อก็เพ่ิมข้ึน ในผูใหญ ควรเก็บประมาณ 5-10 ml ในเด็ก ประมาณ 1-3 ml  

  6. ขอปฏิบัติ  

1. ทําความสะอาดฝาขวดดวย 2% Chlorhexidine กอนใสเลือดเพ่ือฆาเชื้อปนเปอน 

2. ผสมเลือดกับน้ำยาโดยการพลิกขวดคว่ำไปมา 4-5 ครั้ง เพ่ือปองกันการแข็งตัวของเลือด  

3. หามปดชื่อทับ Barcode ของขวด  

4. ระบุเวลาที่เจาะเลือดในแตละขวด  
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5. สงหองแบคทีเรียภายใน 1 ชั่วโมง หามเก็บเขาตูเย็น ใหตั้งไวที่อุณหภูมิหอง   

2.2 น้ำไขสันหลังและน้ำเจาะจากสวนตาง ๆ ของรางกาย (CSF and Body Fluid)  

 1. ทําความสะอาดบริเวณท่ีเจาะดวย 70% Alcohol หรือ 2% Chlorhexidine 

 2. ใสสิ่งสงตรวจในภาชนะปราศจากเชื้อปริมาณไมนอยกวา 1 ml  

 3. สิ่งสงตรวจที่เปน Body Fluid ใหระบุดวยวาเปนชนิดใด 

  4. เก็บแลวนําสงหองปฏิบัติการทันที ไมเกิน 2 ชั่วโมง เนื่องจากถาทิ้งไวนานเกินเชื้ออาจตายได  

 5. หากไมสามารถสงไดทันที หามเก็บเขาตูเย็น ใหตั้งไวที่อุณหภูมิหอง  

ขอแนะนํา  

โดยทั่วไปการเก็บน้ำไขสันหลังจะแบงน้ำไขสันหลังเปน 3 สวนๆ ละ 1-3 ml สวนแรก ใชสําหรับยอมสี

แกรมและเพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียกอโรค สวนที่สอง ใชสําหรับการตรวจนับจํานวนเซลลหรือการยอมสี

อ่ืนๆ ในการจําแนกชนิดของเซลล และ สวนที่สาม ใชสําหรับการตรวจหาทางเคมี เชน ระดับน้ำตาลและโปรตีน 

รวมถึงการตรวจอ่ืนๆ เชนการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อกอโรคหรือตรวจหาแอนติบอดี 

2.3 ปสสาวะ (Urine)  

1. กอนเก็บแนะนําใหผูปวยทําความสะอาดผิวหนังบริเวณรอบอวัยวะเพศ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนของ

เชื้อประจําถิน่ 

2. ควรเก็บในชวงกลางของการถายปสสาวะ (Midstream Clean-Catch Collection) เปนวิธีที่ทําบอย 

เนื่องจากทํางายผูปวยสามารถเก็บเองได ทําโดย ถายปสสาวะในชวงแรกทิ้งเพื่อลางเชื้อแบคทีเรียที่

อาศัย อยูภายในทอ ปสสาวะสวนปลายออก แลวจึงเก็บปสสาวะที่ถายชวงกลางในภาชนะที่ปราศจาก

เชื้อ แลวจึงถายปสสาวะสวนท่ีเหลือทิ้งไป  

3. การเก็บตัวอยางโดยใสสายสวน (Catheter Collection) การเก็บวิธีนี้อาจเพิ่มอัตราเสีย่งในการ นําเชื้อ

แบคทีเรียจากภายนอกเขาสูทางเดินปสสาวะ หรือเกิดบาดแผลถลอกจากการใสสายสวนได จึงควรทํา

เฉพาะเมื่อผูปวยไมสามารถเก็บปสสาวะไดดวยตนเองเทานั้น วิธีเก็บควรทิ้งปสสาวะชวงแรก เนื่องจากส

วนปลายสายสวนอาจมีเชื้อปนเปอนขณะที่ทําการสวนปสสาวะ และเก็บปสสาวะที่ไดในชวงหลัง

สําหรับสงตรวจ ในผูปวยที่มีสายสวนคาอยู สามารถเก็บไดโดยใชเข็มขนาดเล็ก และกระบอกฉีดยาดูดป

สสาวะออกจากสายสวนปสสาวะ โดยทําความสะอาดตําแหนงที่ตองการ แทงเข็มดวยน้ำยาฆาเชื้อกอน 

ไมควรเก็บตัวอยางจากถุงเก็บปสสาวะ  ที่มีปสสาวะขังอยูเปนเวลานาน ยกเวนในเด็กแรกเกิดที่ม ี

ปสสาวะปริมาณนอย  

4. ตัวอยางที่เก็บแลวควรนําสงหองปฏิบัติการทันที หากไมสามารถสงไดภายใน 30 นาที ใหเก็บไวในตูเย็น

ที่อุณหภูมิ  4 °C แตไมควรเกิน 24 ชั่วโมง  

5. หากปสสาวะที ่นําสงเก็บดวยวิธีอื ่นที ่นอกเหนือจากใหผู ปวยเก็บเอง (Midstream Clean-Catch 

Collection) ตองระบุมาดวยวาเก็บวิธีที่ใด 
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6. ระบุเวลาที่เก็บ ทางหองปฏิบัติการจําเปนตองปฏิเสธปสสาวะที่ไมระบุเวลา ที่เก็บระยะเวลาการเก็บเกิน 

กําหนดเวลา และสงซ้ำภายในวันเดียวกัน เนื่องจากปสสาวะที่ตั้งทิ้งไวเปนเวลานาน ทําใหเชื้อแบคทีเรีย

เพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็ว มีผลทําใหการแปลผลผิดพลาดได 

2.4 เสมหะ (Sputum)  

1. ควรใหคําแนะนําผูปวยในการเก็บเสมหะ โดยใหผูปวยไอเอาเสมหะออกมาจากลําคอ และควรเก็บ

เสมหะในตอนเชา เนื่องจากมักพบเชื้อไดในปริมาณที่มากขึ้น หากผูปวยไมสามารถไอเอาเสมหะออก

จากลําคอไดอยาง   มีประสิทธิภาพ อาจสามารถใชเสมหะที่ไดจากการกระตุนใหขับดวยการพนละออง

น้ำเกลือสูทางเดินหายใจเรียกวา Induce Sputum  

2. สิ่งสงตรวจที่เก็บไดควรนําสงหองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด เพื่อปองกันการเพิ่มจํานวนของเชื้อที่อาจ

ปนเปอน 

3. เสมหะที่มีการปนเปอนน้ำลาย เปนสิ่งสงตรวจที่ไมเหมาะสม หองปฏิบัติการอาจทําการปฏิเสธสิ่งสง

ตรวจได 

2.5 อจุจาระ (Stool)  

1. เก็บอุจจาระปริมาณพอสมควรใสในภาชนะสะอาดท่ีมีฝาปดแนน  

2. การใชไมพันสําลีปายทวารหนัก ไมแนะนําใหทําเนื่องจากไดปริมาณสิ่งสงตรวจนอยเกินไป ยกเวน ในผูป

วยที่ไมสามารถเก็บอุจจาระได เชน เด็กทารกหรือผูปวยที่มีอาการหนัก  

3. การปายทวารหนักยังอาจทําในกรณีตองการตรวจหาเชื้อที่กอใหเกิดการติดเชื้อเฉพาะที่หรือมี การ

ลุกลามชั้นผนังลําไส เชน เชื้อ Shigella โดยควรปายจากผนังดานในของทวารหนักเหนือหูรูดและ 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุจจาระ  

4. หากผูปวยถายออกมาเปนมูกเลือดควรนําสวนที่เปนมูกเลือดมาตรวจเพาะเชื้อ  

5. ควรนําสิ่งสงตรวจสงหองปฏิบัติการทันที เนื่องจากอุจจาระมีเชื้อปนเปอนปริมาณมาก หากทิ้งสิ่งสง

ตรวจไวเปนเวลานาน จะทําใหเชื้อปนเปอนเพิ่มปริมาณและสิ่งสงตรวจเกิดความเปนกรดจากผลผลิต 

ของกระบวนการ Metabolism ของเชื้อ ทําใหเปนอันตรายตอการเจริญของเชื้อกอโรคบางชนิดได  

6. หากไมสามารถนําสงไดทันที ควรนําใสในอาหารนําสง ไดแก Cary Blair Transport Medium  
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2.6 สิ่งสงตรวจจากอวัยวะสืบพนัธุ  

1. ใชไมพันสําลีปายหนอง และนําตัวอยางใสอาหารนําสง ไดแก Amies Transport Medium  

2. แพทยอาจเพาะเชื้อลงบนอาหารทันทีหลังเก็บตัวอยาง เชน สงสัยเชื้อ N.gonorrhoeae นํา ตัวอยาง 

หนองลงบน Chocolate Agar กอนนําสงหองปฏิบัติการ ซึ่งชวยมีใหโอกาสตรวจพบเชื้อไดดีขึ้น  

3. หลังจากเก็บสิ ่งส งตรวจควรน ําส งท ันท ีหร ือเก ็บสิ ่ งส งตรวจไว ท ี ่อ ุณหภูม ิห อง ส ําหร ับเชื้อ 

N.gonorrhoeae เนื่องจากเชื้อไวตอความเย็น  

 

2.7 แผล หนอง ชิ้นเนื้อ  

1. ใชไมพันสําลีปายสวนลึกของแผล หรือใตแผล โดยปองกันไมใหสัมผัสกับผิวหนังบริเวณ ขางเคียงไม

ควรปายบริเวณผิวของบาดแผลเนื่องจากมักพบเฉพาะเนื้อเยื่อที่เนาตายและมักมีการปนเปอนของ เชื้อ

ประจําถิ่น  

2. การสงชิ้นเนื้อเพ่ือการเพาะเชื้อ อาจใสชิ้นเนื้อไวในน้ำเกลือสะอาดเพื่อปองกันไมใหแหง แตไมควรใชสาร 

Fixative  เชน Formalin เพราะทําใหเชื้อแบคทีเรียตายได  

3. ในผูปวยที่มีฝ หนอง ควรใชเข็มดูดหนองออกดวยวิธีปราศจากเชื้อ โดยทําความสะอาดผิวหนัง บริเวณ

ที่ตองการเก็บ ดวยน้ำยาฆาเชื้อ 

4. สิ่งสงตรวจควรเก็บในภาชนะปราศจากเชื้อหรือใสในอาหารนําสง ไดแก Amies Transport Medium 

และนําสงหองปฏิบัติการทันท ี 

2.8 ปลายสายตางๆ (Tip, Catheter)  

1. ตัดปลายสายตาง ๆ ดวยวิธีปราศจากเชื้อ ยาวประมาณ 3-5 cm  

2. ใสภาชนะปราศจากเชื้อ (ไมตองใสน้ำเกลือ)  

3. การนําสงสิ่งสงตรวจทางจุลชีววิทยา หลักการพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการนําสงสิ่งสงตรวจ  

1. ระบุรายละเอียดของผูปวยใหชัดเจน ไดแก ชื่อ-สกุล อายุ หมายเลขประจําตัวผูปวย หอผูปวย ชนิดของสิ่งส

งตรวจ ตําแหนงและเวลาที่เก็บสิ่งสงตรวจ ชนิดและการทดสอบที่ตองการตรวจ  

2. สงสิ่งสงตรวจมายังหองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดภายหลังการเก็บ โดยทั่วไปไมควรเกิน 1-2 ชั่วโมง เนื่องจาก

เชื้อบางชนิดตายงายเมื่ออยูภายนอกรางกาย หรือสิ่งสงตรวจที่มีการปนเปอนเชื้อประจําถิ่น หากทิ้งไวนาน

เชื้อปนเปอนจะเจริญเติบโต ทําใหการหาเชื้อกอโรคทําไดยากขึ้น ปริมาณของเชื้อกอโรคในสิ่ง สงตรวจบาง

ชนิดมีความสาํคัญสําหรับการแปลผลการตรวจ เชน การเพาะเชื้อจากปสสาวะเปนการเพาะเชื้อเชิงปริมาณ 

โดยการนับจํานวนโคโลนี ของเชื้อที่เจริญ การเก็บสิ่งสงตรวจไวนานเกินไป กอนการเพาะเชื้อทํา ใหเชื้อมี

ปริมาณมากขึ้น ทําใหการแปลผลการตรวจผิดพลาดได หากไมสามารถสงสิ่งสงตรวจไดทันทีควรเก็บสิ่งส

งตรวจในสภาวะที่เหมาะสมตามชนิดของสิ่งสง ตรวจโดยทั ่วไปสามารถแชเย็นไดที่ 4 °C เชน ปสสาวะ 

เสมหะ ชิ้นเนื้อ แตก็มีสิ่งสงตรวจบางชนิดควรเก็บไวที่อุณหภูมิหอง เชน น้ำไขสันหลัง น้ำเจาะขอ และสิ่งสง

ตรวจสําหรับโรคติดเชื ้อทางเพศสัมพันธ อาจมีเชื้อ Neisseria ที่ไวตอความเย็น สิ่งสงตรวจสําหรับการ
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ตรวจหาเชื้อ anaerobic ควรเก็บ ไวที่อุณหภูมิหอง หากตองเก็บสิ่งสงตรวจเปนเวลานาน (มากกวา 4 วัน) 

ควรเก็บที่อุณหภูมิ -20 หรือ -70 °C 

3. สิ่งสงตรวจบางชนิดควรใสในอาหารนําสง (Transport Medium) โดยเฉพาะกรณีที่การสงสิ่ง สงตรวจอาจมี

ความลาช า อาหารน ําส งท ี ่น ิยมใช  เช น Aimes Transport Medium (เก ็บหนองตางๆ) Cary Blair 

Transport Medium (เก็บอุจจาระ) เปนตน 

6.7.8 การเก็บสิ่งสงตรวจทางพันธุศาสตร (Chromosome Study) 

1. เซลลน้ำคร่ำ (Amniotic Fluid)  

การเก็บ แพทยเปนผูเก็บตัวอยางน้ำคร่ำ ในชวงอายุครรภ 16-18 สัปดาห  

ขั้นตอนการเก็บมีดังนี ้ 

 1. ใช Sterile Disposable Syringe ดูดน้ำคร่ำ 20-30 ml.  

 2. ปดปลอกเขมใหแนน โดยวางปลอกเข็มไวกับพื้นแลวคอยสอดปลายเข็มเขาไปดวยความระมัดระวัง 

  3. ใชเทปกาวหรือพาราฟลมพันแกนและกระบอกของ Syringe ใหยึดติดกันเพ่ือปองกันการกระแทกทํา

  ใหน้ำคร่ำหกออกมา  

การสง นําสงทั้ง Syringe ทันที หรือเก็บไวที่อุณหภูมิหองไดประมาณ 6-12 ชั่วโมง (หามเก็บในตูเย็น)  

หมายเหต ุ: ในการสงตรวจทุกครั้ง แพทยตองใหรายละเอียดของผูปวยทุกครั้ง (มิฉะนั้นหนวยตรวจจะไมสามารถ

รายงานผลได) 

2. Peripheral Blood, Bone Marrow  

การเก็บ ใช Sterile Disposable Syringe ขนาด 5-10 ml.  

ขั้นตอนการเก็บมีดังนี ้ 

1. ดูด Heparin และกลั้วใหทั่ว Syringe เปลี่ยนหัวเข็มใหมแลวจึงทําการเจาะเลือดจากเสน เลือดดํา

หรือเลือดจากสายสะดือ (Cord Blood) ประมาณ 5-10 ml.  

 2. ปดปลอกเข็มใหแนน โดยวางปลอกเข็มไวกับพื้น แลวคอยสอดปลายเข็มเขาไปดวยความระมัดระวัง  

 3. ผสมเลือดกับ Heparin ใหเขากัน ทําการตรวจสอบใหแนใจวาเลือดไมเกิดการแข็งตัว  

4. ใชเทปกาวหรือพาราฟลมพันแกนและกระบอกของ Syringe ใหยึดติดกันเพ่ือปองกันการกระแทกทํา

ใหเลือดหกออกมา  

การสง รีบนําสงทันทหีรือภายใน 12 ชั่วโมง โดยจัดเก็บไวในตูเย็น (2-8 °C) และควรแจงหองปฏิบัติการ

ลวงหนากอนสง 
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6.7.9 การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจทางดานอณูชีวโมเลกุล 

6.7.9.1 การตรวจหาปริมาณไวรัสตางๆ (Viral Load) ในเลือด  

เชน HIV Viral Load, HBV Viral Load, HCV Viral Load, CMV Viral Load, EBV Viral Load  

การเก็บ เก็บตัวอยางเลือดในหลอดที่ปลอดเชื้อ หรือเปนหลอดสูญญากาศที่ปลอดเชื้อ  

ชนิด EDTA Blood  6-10 ml.  

 การสง  ปนแยก Plasma ภายใน 24 ชั่วโมง  

หมายเหต ุควรหลีกเลี่ยงการแตกของเม็ดเลือดแดง เนื่องจากรบกวนกระบวนการตรวจและไมสามารถตรวจ

วิเคราะหได 

6.7.9.2 การเก็บตัวอยางสงตรวจหาสารพันธุกรรม SARs-CoV-2  

อุปกรณ 

  1. Nasopharyngeal Swab, Throat Swab 

  2. Viral Transport Medium (VTM) 

  3. กลองภาชนะบรรจุใส มีฝาปดมิดชิด หรือกลองโฟมใสน้ำแข็งหากสงจากหนวยงานภายนอก 

  4. ถุงซิป 

  5. พาราฟลม 

  6. ใบ NOVEL3 

วิธีปฏิบัต ิ

1. ใช  ไม พ ันสำล ีปราศจากเช ื ้อ ป ายส ิ ่ งส  งตรวจจากลำคอ(Throat Swab) และหล ังโพรงจมูก

(Nasopharyngeal swab) ใสใน VTM 

2. พันพาราฟลมและนำหลอด VTM ใสในถุงซิป นำสงโดยใสในกลองโฟมบรรจุน้ำแข็ง พรอมแบบใบ 

NOVEL3 

3. หองปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะหตามรอบที่กำหนด 

วิธีการตรวจ 

 - Real time Reverse Trancription Polymerase Chain Reaction (Real time RT-PCR) 

การรายงานผล 

 - ภายใน 6 ชั่วโมง 

6.7.9.3 การเก็บตัวอยางสงตรวจ SARs-CoV-2 Ag  

อุปกรณ 

  1. Nasopharyngeal Swab 

  2. Sterile Tube 

  2. ถุงซิป 

  3. พาราฟลม 
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  4. ใบสั่งตรวจ 

วิธีปฏิบัต ิ

1. ใชไมพันสำลีปราศจากเชื้อ ปายสิ่งสงตรวจจากหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab) ใสใน VTM 

 2. พันพาราฟลมใสในถุงซิป นำสงหองปฏิบัติการ พรอมใบสั่งตรวจ 

วิธีการตรวจ 

 - Immunochromatography  

การรายงานผล 

 - ภายใน 1 ชั่วโมง 

6.7.10 การเก็บสิ่งสงตรวจทางพิษวิทยา 

  ตรวจวิเคราะห Alcohol ในเลือด 

1. การเจาะเลือด ควรใชน้ำยาฆาเชื้ออ่ืนที่ ไมใช 70% Alcohol เชน เบทาดีน เช็ดบริเวณเจาะเลือด 

2. เจาะเลือด 3 ml. ใสในหลอดที่มีสาร Sodium fluoride (จุกสีเทา) เปนสารกันเลือดแข็ง  

3. พันพาราฟลมใหแนน เพ่ือปองกันการระเหยของแอลกอฮอล ขณะนำสงสิ่งสงตรวจ 

  การเก็บตัวอยางเลือดเพ่ือวัดระดับยา 

1. ใชตัวอยางที่เปน Clotted Blood (Plain tube) ประมาณ 4 ml. ปนแยกเปนซีรัมนำสงยังหองปฏิบัติการ 

2. ในกรณทีี่เปนการสงตรวจรายการ Common Drug ในเลือด ที่ทางหองปฏิบัติการสงตอยังหนวยรับจาง

ชวงตองเจาะเลือดเปน Clotted Blood และนำสงโดยไมตองปนแยกเลือด 

3. การสงตรวจรายการ Common Drug สามารถตรวจในปสสาวะได 

  การสงตรวจ Toluene, Xylene ในเลือด  

   1. การเก็บสิ่งสงตรวจ เก็บในหลอด EDTA Blood  

     2. การสงสิ่งสงตรวจ ปดฝาใหสนิทและพันดวยพาราฟลมใหแนน เพ่ือปองกันการระเหย 

  การสงตรวจหาสารระเหยในปสสาวะ  

   1. การเก็บสิ่งสงตรวจ ประมาณ 30-50 ml.  

  2. การสงสิ่งสงตรวจ เก็บใสภาชนะที่สะอาดมีฝาปดสนิท 

 

6.7.11 การตรวจหาสวนประกอบของน้ำอสุจิและตรวจหาตัวอสุจิ (Acid Phosphatase & Spermatozoa) 

สวนประกอบของอสุจิคือ Acid Phosphatase (ACP) ซึ่งเปนเอนไซมพบมากในน้ำอสุจิจะมีอยูถึง 400-8,000 

หนวย ในขณะที่น้ำคัดหลั่งในสวนอ่ืนๆของรางกายเชน น้ำนม เม็ดเลือดแดง จะมีอยูนอยกวา 20 หนวย ขั้นตอนนำสง

ไดแก  

- เขียนรายละเอียดในใบสงตรวจใหครบ 

- วิธีเก็บวัตถุพยานที่จะสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
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1. ใชสำลีพันปลายไม (Swab) ปายบริเวณชองคลอด (Vagina) หรือบริเวณที่สงสัยวาจะเปนคราบอสุจิ 

(ในใบนำสงควรระบุดวยวาเปนบริเวณใด) แลวผึ่งใหแหง หรือปายมาบนกระดาษกรองนำ สงโดยใส

ถุงพลาสติกหรือหลอดเปลา 

  2.  ไมพันสำลีปายบริเวณชองคลอด (Vagina) แชมาใน 0.85% NSS 

  3. Smear Vagina บน Slide ทิ้งไวใหแหง เขียนชื่อ-สกุล HN. ดวยดินสอ 

 ขอควรระวัง  

1. การเอาน้ำลางชองคลอดสง ในสภาพเปนของเหลวหรือชื้น เอนไซม ACP จะเสียไปเนื่องจากความรอนไดงาย 

ทำใหตรวจไมพบ 

2. การใช Swab ที่ชื้นใสหลอดหรือถุงพลาสติกจะเกิดการเนาเหม็นเอนไซมจะเสียไปหรืออาจเกิดเชื้อราเปน

จำนวนมาก ซึ่งราบางชนิดมีเอนไซม ACP ทำใหเกิดผลบวกปลอม 

3. การใชกระดาษชำระที่มีสีตางๆ ปายสง สีจะรบกวนการอานผล 

4. ระวังการสงกระจก Slide มาในซองจดหมาย อาจแตกเสียหายอานผลไมได 

6.7.12 วิธีการเก็บและวิธีสงสิ่งสงตรวจทาง Pathology 

1. สิ่งสงตรวจทุกชนิด ตองระบุ 

  ชื่อ - นามสกุลผูปวย  

  อายุ, เพศ 

  เลข Hospital Number(H.N.) 

  ชนิดของสิ่งสงตรวจและตำแหนงท่ีตองการตรวจใหชัดเจน 

  ใบ Request และกรอกรายละเอียดตาง ๆ ที่ มีในแบบฟอรมใหครบถวน 

  ระบุสถานที่สงตรวจใหชัดเจน 

2. การสงตรวจ Kidney Biopsy ตองมีการแจงลวงหนา โดยทำการแจงไปยังกลุมงานเทคนิคการแพทยที่

รับผิดชอบหมายเลขโทรศัพท 31505 

3. กรุณาปฏิบัติอยางเครงครัดตอวิธีการเก็บและวิธีสงสิ่งสงตรวจของงานบริการแตละประเภทเพ่ือประโยชน

สูงสุดของผูรับบริการและหรือผูปวย 

 

6.7.13 วิธีการเก็บและวิธสีงสิ่งสงตรวจทางศัลยพยาธิ 

วิธีเตรียมชิ้นเนื้อ 

          วสัดุอุปกรณและสารเคมีที่ตองเตรียม 

          1. ขวดปากกวาง (ขวดแกวใสหรือขวดพลาสติกใส) มีฝาปดสนิทขนาดตาง ๆ ขึ้นกับขนาดของชิ้นเนื้อ หรือ  

             นำใสถุงพลาสติกซอนกันอยางนอย 2 ชั้น เพ่ือปองกันการรั่วซึมและใสน้ำยา 10% Formalin ใหทวมชิ้นเนื้อ 

          2. ใบสงตรวจทางพยาธิวิทยา 
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          3. ปายกระดาษที่ไมฉีกขาดงายเม่ือถูกน้ำสำหรับปดขวด 

          4. น้ำยาสำหรับแชเนือ้ที่เหมาะสม คือ น้ำยา 10% Formalin 

การแชชิ้นเนื้อ 

          1. ชิ้นเนื้อทุกชนิดที่ไดจากผาตัด, การ Biopsy ตองแชชิ้นเนื้อในน้ำยา 10% Formalin เพ่ือปองกันการเนา โดย

ใสขวดปากกวางพอที่จะนำชิ้นเนื้อออกมาไดเม่ือชิ้นเนื้อแข็งเต็มที่แลว ขวดควรจะมี ฝาปดสนิทปองกันการระเหย 

ปริมาตรน้ำยาที่ใชประมาณ 10-12 เทาของชิ้นเนื้อ ขวดที่ใสชิ้นเนื้อจะตอง ปดชื่อ, นามสกุล, เพศ, อาย,ุ เลขที่ภายในของ

โรงพยาบาล วันเดือนป ที่มาของชิ้นเนื้อวาตัดมาจากอวัยวะในสวนใดของรางกาย ขวาหรือซาย และคำวินิจฉัยของแพทย

ผูรักษา ทั้งนีเ้พ่ือปองกันการสลับ ชิน้เนื้อ 

          2. ถาหากชิ้นเนื้อมีขนาดใหญ น้ำยาจะซึมผานไดไมตลอดทำใหเนื้อสวนที่อยูลึกจากผิวเนา จึงควรจะฝาเนื้อเปน

ชิ้นๆ มีความหนาประมาณ 1-2 ซม. โดยไมขาดจากกัน และตองไมทำใหชิ้นเนื้อเสียรูปราง คือสามารถจะจัดเรียงเปนรูป

เดิมได เพื่อการตรวจทางกายวิภาคใหถูกตอง ถาหากชิ้นเนื้อมีขนาดเล็กมาก ควรหอดวยกระดาษสาชั้นหนึ่งกอนแชน้ำยา 

 

6.7.14 สิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยา (Cytology) 

หลักการทั่วไป 

          1. ใหคำแนะนำที่ถูกตองแกผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ (Specimen)  

          2. เก็บอยางถูกวิธี เพ่ือใหเซลลอยูในสภาพดี งายตอการวินิจฉัย 

          3. สิ่งสงตรวจที่เปนสารน้ำ หากไมสามารถสงตรวจภายใน 24 ชั่วโมงใหแชในตูเย็น หรือ ใสน้ำยา Fixative ตาม

ตาราง   ดานลาง 

ชนิดของ specimen น้ำยา prefixative 

Sputum 50-70% Ethanol 

Bronchial Washing 50-70% Ethanol (1:1) 

Pleural, Peritonea, and Pericardial Fluid 50% Ethanol (1:1) 

Urine 50% Ethanol (1:1) 

Gastric Washing 50% Ethanol (1:1) 

95% Ethanol (ถาใช Ringer's Solution หรือ 

Normal Saline ในการ Wash) 

 

6.7.15. การสงตรวจจากระบบอวัยวะสืบพันธุสตรี  

เพ่ือตรวจหาเซลลมะเร็งของปากมดลูก โดยปายเซลลจากคอมดลูก (Endocervix) และปากมดลูก (Ectocervix) 

ขอแนะนำสำหรับผูปวย 

          1. ไมควรมีเพศสัมพันธกอนวันที่มาตรวจ กี่วัน 7 วัน 

          2. ไมควรทำความสะอาดภายในชองคลอดกอนตรวจ 2-4 ชั่วโมง 

          3. ไมใชยาเหน็บชองคลอดกอนตรวจ 24 ชั่วโมง 
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6.7.15.1. การตรวจหาไวรัส HPV DNA 

วิธีการทำและการสงตรวจ 

1. ระบุประวัติที่สำคัญ คือ วันที่ทำสเมียร ประจำเดือนครั้งสุดทาย ประวัติการตั้งครรภ บุตรคนสุดทาย การรับ

ฮอรโมน ประวัติการรักษา ชื่อ-นามสกุล ของผูปวย 

2. กระปุกน้ำยาที่ใชเก็บ เปนน้ำยาของบริษัท Roche (Thinprep) 

3. Speculum ที่ใชควรจุมในน้ำ sterile normal saline ไมควรใชน้ำยาหรือวัสดุหลอลื่นใดๆ 

4. ใชแปรง (brush) ในการเก็บเยื่อบุปากมดลกู แลวจุมลงในกระปุกน้ำยา 

5. หลังจากเก็บเนื้อเยื่อบุปากมดลูกลงในกระปุกน้ำยาแลว ไมไดทำการตรวจ สามารถเก็บไวไดที่อุณหภูมิหอง  

(25 °C)  6 เดือน  

6. รายงานผลและสงเบิกเงินจาก สปสช. ในระบบ HPV CXS 2020  

วิธีการตรวจ 

 - Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ดวยเครื่อง Cobas 4800  

 

6.7.15.2 การสงตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear)  

วิธีการทำและการสงตรวจ 

1. การตรวจหาเซลลมะเร็งของเยื่อบุมดลูก ของรังไข ควรปายเซลลจาก Vaginal Pool เพ่ิมอีก 1 สไลด 

2. ระบุประวัติที่สำคัญ คือ วันที่ทำสเมียร ประจำเดือนครั้งสุดทาย ประวัติการตั้งครรภ บุตรคน 

สุดทาย ประวัติการรักษา ชื่อ-นามสกุล ของผูปวย 

3. เขียน ชื่อ-นามสกุล ของผูปวยลงบนสไลดที่เตรียมไว 

4. เตรียมน้ำยา Fixative คือ 95% Ethanol 

5. ถุงมือที่ใชอยาใหติดแปง เพราะผงแปงอาจจะไปติดเครื่องมือ หรือบังเซลลบนสไลด 

6. Speculum ที่ใชควรจุมในน้ำ Sterile Normal Saline ไมควรใชน้ำยาหรือวัสดุหลอลื่นใดๆ 

7. อยาเช็ดเยือ่ที่บุผิวของปากมดลูก หรือเมือกที่ติดอยูท้ิงไป 

8. หลังจากปายเซลลจากผูปวยลงบนสไลดแลว ใหแชสไลดลงในน้ำยา Fixative ทันท ีปองกันการเกิด Air 

Dry Artifact 

9. ถาเผลอทิ้งสไลดไวจนแหง แกไขโดยจุมทิ้งไวใน 0.9% Normal Saline 2-3 นาทีกอน นำไปแชในน้ำยา 

Fixative 

10. แชสไลดไวในน้ำยา Fixative อยางนอย 15 นาที แลวนำออกมาผึ่งใหแหงเพ่ือสงตรวจตอไป 

11. หากสถานที่สงตรวจอยูไกล ควรแชสไลดไวในน้ำยา Fixative อยางนอย 24 ชั่วโมง กอนนำมาผึ่ง 

ใหแหงเตรียมสง 
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การสงสไลดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear)  

 1. เขียนชื่อ-นามสกุล ผูปวย บนหัวสไลดฝา 

 2. หลังจากปายสิ่งสงตรวจบนสไลด แชในน้ำยา 95 %Ethanol ทันที 

 3. หลังแชอยางนอย 15 นาที นำออกมาผึ่งใหแหง เขียนชื่อ - นามสกุล พรอมใบนำสง  

6.7.16 Fine Needle Aspirations (FNA) 

การสงตรวจ 

 1. ถาสิ่งท่ีดูดไดมีลักษณะเปนน้ำเนื่องจากกอนที่เจาะเปน Cyst ใหนำน้ำที่เจาะไดใสขวด สงหองปฏิบัติการทันที

หรือใสขวดแลวเติม 50-70% Ethanol ในอัตราสวน 1:1 เก็บใสตูเย็นไวเพ่ือเตรียมปน ปายบนสไลดเพื่อเตรียมสงตรวจ 

  2. กรณีท่ีสิ่งท่ีดูดไดไมใชน้ำดังในขอ 1 ใหเตรียมดังนี้ 

             หยดสิ่งที่ดูดมาไดมาลงบนสไลดซึ่งเปยก 95% Ethanol ไถดวยสไลดอีก 1 แผนซึ่งแหง ทำเชนนี้ 4-6 สไลด 2-

4 สไลดแชในน้ำยา 95% Ethanol ทันที อยาปลอยทิ้งใหแหง ที่เหลืออีก 2 สไลด ปลอยแหงเพ่ือเตรียมไวยอมดวยวิธี 

Wright Giemsa (สไลดท่ีปลอยแหงนี้ตองระบุที่หอดวยวาเปน Air Dried Smear) 

3. สวนท่ีเหลืออยูในเข็มและกระบอกฉีด ใหดูด Normal Saline Solution เขาไปลางสิ่งที่ติดคาง น้ำที่ลางนี้สง

ตรวจเชนเดียวกับน้ำเจาะปอด 

  4. ถามีชิ้นเนื้อติดมาดวย ใหนำชิ้นเนื้อมาปายสไลด 1-2 แผน แลวจุมสไลดลงใน 95 %Ethanol ทันที สวนชิ้น

เนื้อนำมาแชน้ำยา 10% Formalin เพ่ือสงตรวจดวย 

5. สไลดที่สงตรวจ ตองเขียนชื่อ-นามสกุลของผูปวยใหชัดเจนสงพรอมใบสงตรวจที่กรอก ขอความโดยละเอียด

ดวยลายมือที่อานงาย 

 

6.7.17 การเก็บตัวอยางสงตรวจไขหวัดใหญ (Flu A และ Flu B) 

1. Screening Test สงตรวจงานภูมิคุมกัน 

อุปกรณ 

 1. FLOQSwabs: Nasal Swab, Nasopharyngeal Swab, Throat Swab 

 2. หลอดพลาสติก 

3. แบบฟอรมใบนำสง 

วิธีปฏิบัติ 

 กอนการเก็บตัวอยาง กรุณาโทรประสานหองปฏิบัติการ เพื่อรับอุปกรณเก็บสิ่งสงตรวจ 

1. ใชไม FLOQSwabs ปายสิ่งสงตรวจจากผูปวย (Nasalswab, Nasopharyngeal swab, Throat Swab)   นำ 

Swab ใสในหลอดพลาสตกิและปดจุก 

 2. นำสงหองปฏิบัติการทันที พรอมแบบฟอรมการนำสง 
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วิธีการตรวจ 

 - Immono chromatography 

การรายงานผล 

 - ภายใน 1 ชั่วโมง 

2. การเก็บตัวอยางสงตรวจไขหวัดใหญ (สงกรมวิทยาศาสตรการแพทย) 

อุปกรณ 

 1. ไมพันสำลีปราศจากเชื้อ หรือ Nasopharyngeal Swab 

 2. Viral Transport Medium (VTM) 

 3. กระติกน้ำแข็ง 

 4. แบบฟอรมใบนำสง 

วิธีปฏิบัต ิกอนการเก็บตัวอยาง กรุณาโทรประสานหองปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมรถนำสงทุกครั้ง 

1. ใชไมพันสำลีปราศจากเชื้อ ปายสิ่งสงตรวจจากลำคอผูปวย (Throat Swab) หรือ ถาไมไดใหเก็บเปน Nasal 

Swab ใสใน VTM ถาตองการเก็บ Nasopharyngeal Swab ใหใช Swab ใสใน VTM 

 2. นำสงหองปฏิบัติการทันที โดยนำสงโดยใสในกระติกรักษาอุณหภูมิ 10OC พรอมแบบฟอรมการนำสง 

 3. หองปฏิบัติการนำสงกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตามรอบการสง วันละ 2 ครั้ง 

วิธีการตรวจ 

 - PCR 

การรายงานผล 

 - ภายใน 24 ชั่วโมง 
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ภาคผนวก 

การเก็บรักษาสิ่งสงตรวจ 

 เม่ือทำการตรวจวิเคราะหเสร็จแลว  หองปฏิบัติการจะเก็บสิ่งสงตรวจที่สามารถเก็บได  เพ่ือการขอเพ่ิม Test 

การตรวจที่สามารถทำไดตามความเหมาะสมหรือเพื่อการตรวจสอบ ดังนี ้

ลำดับท่ี การสงตรวจ ระยะเวลาเก็บ หมายเหตุ 

1 งานเคมีคลินิก 7 วัน ขอเพิ่ม Test ไดภายใน 2 ชั่วโมงหลังเจาะ 

ยกเวน Electrolyte ไมสามารถเพ่ิมไดทุกกรณี 

2 ขอจองเลือด 7 วัน ขอเพิ่มเลือดในเลือดเดิมไดภายใน 2 วัน 

ถามีการใหเลือดแลว ตองเจาะใหม 

3 สงเพาะเชื้อ 3-5 วัน หากเปนระบบ Sterile เก็บ 1 เดือน 

4 งานโลหิตวิทยา 7 วัน สไลด CBC เก็บ 7 วัน 

5 งานภูมิคุมกัน 7 วัน  

6 Anti HIV Positive 2 สัปดาห  

7 สไลด Cytology 5  ป  

8 Swab for ACP 5 ป  

9 HIV VL 

HBV VL 
1 สัปดาห Plasma เก็บ Freeze -20 ถึง -25 °C  2 เดือน 

10 HPV DNA 1 สัปดาห  

11 SARs-COV-2 - Not Detected 3 วัน, Detected 1 เดือน 

12 CD4 2 สัปดาห  
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แนวทางการตรวจวินิจฉัย การติดเชื้อ HIV ทางหองปฏิบัติการ 

แผนภูมิ   แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการสำหรับผูใหญและเด็กที่มีอายุตั้งแต 24 เดือนขึ้นไป 

ของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา โดยใชชุดตรวจที่ตรวจไดทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีเปนชุดตรวจกรองที่ 1 ตามแนวทาง

การตรวจวินิจฉัย รักษา และปองกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ป 2564/2565  
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หมายเหต ุ 

 (1) A1 หมายถึงชุดตรวจกรองที1่ตองเปนชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจไดทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีตอ

เชื้อ ในชุดตรวจเดียวกัน (4th generation) และมีความไวสูงสุด  

 (2) A2 หมายถึงชุดตรวจกรองที ่2 อาจเปนชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจไดทั้งแอนติเจนและแอนติบอดี

ตอเชื้อ ในชุดตรวจเดียวกัน หรือตรวจไดเฉพาะแอนติบอดีอยางเดียวก็ไดและตองมีแอนติเจนสำหรับตรวจหาแอนติบอดี 

แตกตางจาก A1 และ A3 และมีความจำเพาะสูงกวาชุดตรวจกรองที่ 1 (A1)  

 (3) A3 หมายถึง ชุดตรวจกรองที่ 3 ตองเปนชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจไดเฉพาะแอนติบอดีอยางเดียว

และ ตองมีแอนติเจนสำหรับตรวจหาแอนติบอดีแตกตางจาก A1 และ A2 และมีความจำเพาะสูงกวาชุดตรวจกรองที่ 2 

(A2)  

 (4) กรณีผลบวก (positive) ใหรายงานผลตรวจใหกับผูเก่ียวของแลวตรวจสอบประวัติหากพบวาเปนผูติดเชื้อราย

ใหม หรือตรวจเปนครั้งแรก (newly diagnosed) ควรแนะนำใหเจาะเลือดตัวอยางที ่2 เพ่ือยืนยันตัวบุคคล โดยใชชุด

ตรวจกรองเดิมอยางนอย 1 วิธ ี 

 (5) การรายงานผลสรุปผลไมได (inconclusive) ใหติดตามผูรับบริการมาตรวจซ้ำที ่2 สัปดาหโดยทดสอบใหม

ตาม ลำดับขั้นตอน A1, A2 และ A3 เชนเดิม หากผลการตรวจเปน “สรุปผลไมได” เหมือนเดิมใหสรุปผล ยงัไมพบการ 

ติดเชื้อเอชไอวี  

 (6) หากประเมินวาผูรับบริการอาจติดเชื้ออยูใน Window period สามารถสงตรวจเพ่ิมเติมได ทั้งนี้ข้ึนกับ

ดุลพินิจของ แพทยผูใหการรักษา โดยอาจสงตรวจเพิ่มดวยวิธีการ HIV qualitative NAT สำหรับการวินิจฉัยรายบุคคล 

หรือสง ตรวจหาปริมาณไวรัส (HIV VL) เพ่ือใชเปนขอมูลเพิ่มเติมสำหรับใหผูรับบริการไดรับการรักษาดวยยาตานเอชไอว ี

อยางรวดเร็ว 

วิธีการตรวจสำหรับโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

A1: ใชหลักการ CMIA โดยน้ำยา Architect HIV Ag/Ab Combo Reagent 

A2: ใชหลักการ Immuno Chromatography (Rapid test 1) 

A3: ใชหลักการ Immuno Chromatography (Rapid test 2) 

การรายงานผล 

ผลการตรวจและรายงานตางๆ ควรรักษาไวเปนความลับ มีวิธีการรายงาน ดังน ี

1) รายงานผลลบ(Anti-HIV Negative) เมื่อผลชุดตรวจแรกเปนไมมีปฏิกิริยา(non-reactive) 

2) รายงานผลบวก(Anti-HIV Positive) เมื่อผลการตรวจทั้ง 3 ชุดตรวจในการทดสอบโดยหองปฏิบัติการเดียวกัน

ใหผลมีปฏิกิริยาตรงกัน(Reactive) 

3) รายงานผล สรุปไมได (Inconclusive)เมื่อผลขัดแยงกันใน 3 ชุดตรวจในการทดสอบโดยหองปฏิบัติการเดียวกัน

ใหติดตามผูมารับบริการเจาะเลือดตรวจซ้ำในชวงเวลา 2 สัปดาห หากผลยังคงเปน “สรุปไมได” เชนเดิม ให

สรุปวาผลเปนลบและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ผูใหการปรึกษาควรเนนเรื่องการปองกันการแพรเชื้อแกผูอ่ืนอยาง

เครงครัด 

4) ตองมีมาตรการปองกันการเปดเผยผลการตรวจ 
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การเก็บบนัทึกการรายงานผลตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

ㆍ ตองมีมาตรการที่ทำใหเชื่อมั่นวาผลการตรวจจะไมถูกเปดเผยไปยังผูที่ไมเก่ียวของในการใชผลการตรวจนี้ และ 

ㆍ ตองบันทึกในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยตองระบุผลใหชัดเจนในสวนของการรายงานผลการตรวจเปน

ตัวอักษร และในหองปฏิบัติการตองสามารถตรวจสอบกลับได และ 

ㆍ มีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับชุดตรวจอยางครบถวน เชน ชื่อ Lot ของการผลิต วันหมดอายุ และผลการตรวจ เปนตน 

ㆍ การรายงานผลการตรวจหาการติดเชื้อเอซไอวีและการสรุปผลการตรวจขึ้นอยูกับใชแผนภูมิการตรวจแบบใด 

 

คำแนะนำการเจาะเลือดตวัอยางที่ 2 

 เพ่ือเปนการปองกันความผิดพลาดจากการกระทำโดยบุคคล (human error) ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีท่ีไมมี

มาตรการในการปองกันการเจาะเลือดสลับคน การสลับตัวอยางระหวางขนสงหรือขณะตรวจวิเคราะห หรือสลับ

ผลการตรวจโดยหองปฏิบัติการตองรายงานผลการตรวจในตัวอยางที่ 1 โดยไมจำเปนตองรอใหมีตัวอยางที่ 2 แต

ใหใสคำแนะนำวา "แนะนำใหสงตัวอยางที่ 2 เพื่อปองกันการสลับคน" ไปพรอมกับการแจงผลการตรวจตัวอยาง

ที่ 1 ในกรณีรายงานผลการตรวจเปนบวก (Anti-HIV Positive) 

 การเจาะเลือดซำ้และสงตัวอยางที่ 2 ใหทำการตรวจดวยชุดตรวจใดชุดตรวจหนึ่งเพียงชุดเดียว และการ

ดำเนินการเจาะเลือดตัวอยางที่ 2 อาจดำเนินการไปพรอมกับการสงตรวจหาจำนวน CD4 เพ่ือประหยัดเวลาและ

จำนวนครั้งที่ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสตองมารับบริการที่สถานบริการ 

 

คำแนะนำในการรายงานผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

ลำดับ ผลตรวจ A1 ผลตรวจ A2 ผลตรวจ A3 การรายงานผล 

ตามแผนภูมิ 

สรุปผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ 

1 Non Reactive ND ND HIV Ag/Ab 

Negative 

ตรวจไมพบการติดเชื้อ 

เอชไอวี 

2 Reactive Reactive Reactive Anti-HIV Positive ตรวจพบการติดเชื้อ 

เอชไอวี 

3 Reactive Reactive Non Reactive Inconclusive ยังสรุปผลไมได 

4 Reactive Non Reactive ND Inconclusive ยังสรุปผลไมได 

      ND = Not Done 
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การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ 

กรณีหญิงตั้งครรภมาฝากครรภปกติ 

- ใชแนวทางตามแผนภูมิ 

- ตรวจหญิงตั้งครรภรวมทั้งสามี เมื่อแรกรับและอายุครรภได 32 สัปดาห 

- กรณีใหผลบวกใหพิจารณารับยาตานเอชไอวีเพ่ือปองกันทารกจากการติดเชื้อจากมารดาในขณะ

คลอด 

กรณีหญิงตั้งครรภคลอดฉุกเฉินและไมมีผลเอชไอวีมากอน 

- ใหใชการตรวจโดยชุดตรวจอยางเร็ว(Rapid test) รุนที ่4 หรือรุนที่ 3 ได และรายงานผลเบ้ืองตนของ

ชุดตรวจกรองที่ 1 ใหแพทยทราบ เพ่ือดำเนินการดูแลหญิงตั้งครรภ 

- กรณีท่ีผลการตรวจ “มีปฏิกิริยา”(Reactive) ชุดตรวจกรองท่ี 1 ใหพิจารณารับยาตานเอชไอวี เพ่ือ

ปองกันทารกจากการติดเชื้อจากมารดาในขณะคลอด 

- นำตัวอยางเลือดเขาสูกระบวนการตรวจปกติอีกครั้งอยางรวดเร็วและรายงานผลใหแพทยทราบ

ผลสรุปอีกครั้งหนึ่ง 

กรณีหลังการคลอดบุตร 

- แมระหวางตั้งครรภจนถึงคลอดผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเปน “ลบ” แตหากประเมินไดวา

หญิงตั้งครรภนั้นอาจมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อในระหวางคลอด หรือชวงใหนมบุตรใหทำการตรวจซ้ำ

ทั้งในหญิงตั้งครรภและบุตร เพ่ือปองกันการถายทอดเชื้อหลังคลอดบุตร 

ระบบแจงเตือนผูประสานงานเอชไอวีเม่ือพบผูติดเชือ้เอชไอวีจากผลทางหองปฏิบัติการ 

 หนวยงานท่ีทำการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากการรายงานผลเพ่ือแจงกลับไปยังหนวยงานที่สงตรวจ

แลวหากพบวามีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเปนผลบวกเกิดข้ึน ตองจัดใหมีระบบแจงเตอืนผลการตรวจและ

รายละเอียดของผูติดเชื้อไปยังผูประสานงานเอชไอวี (HIV coordinator) ของหนวยงานนั้นอยางรวดเร็ว ซึ่งระบบแจง

เตือนตองคำนึงถึงการปองกันการไมเปดเผยผลการตรวจใหกับผูที่ไมเก่ียวของ เมื่อผูประสานงานเอชไอวีทราบผลการ

ตรวจแลว ตองใหบริการปรึกษาที่เก่ียวกับการเขาสูกระบวนการดูแลรกษาดวยยาตานเอชไอวีอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือให

การดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตองกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ในการแจงเตือนเปนรอยละของผูที่พบ

การติดเชื้อในโรงพยาบาลแลวไดรับบริการยาตานเอชไอวีภายใน 7 วัน 
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การตรวจหาการติดเชื้อเอซไอวีซ้ำ (Repeat HIV testing) 

 

กรณีผลตรวจครั้ง

แรกเปน “ลบ” 

 

1. บุคคลสวนใหญที่มีผลตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเปนลบ ไมจำเปนตองมีการตรวจซำ้ ถาสามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมใหเสี่ยงตอการติดเชื้อ 

2. บุคคลจำนวนหนึ่งที่มีความจำเปนตองตรวจซำ้ ถึงแมผลตรวจครั้งแรกจะเปน ผลลบ โดยเฉพาะ

บุคคลที่ยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู ไดแก 

ㆍประชากรกลุมหลักที่มีความเสี่ยง เชน ชายที่มีเพศสัมพนัธกับชาย ผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด 

หญิง/ชายบริการทางเพศ เปนตน 

ㆍ คูที่มีผลเลอืดตาง (discordant couple) 

ㆍ บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและอาจอยูในระยะ window period 

ㆍ หญิงที่ใหนมบุตรและมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อหลังคลอด เชน มีเพศสัมพันธกับสาม ี

ㆍติดเชื้อกอนคลอด ไมเกิน 1 เดือน หรือมีเพศสัมพันธกับสามีที่มีประวัติเสีย่งตอการติดเชื้อแต

ไมมีผลการตรวจของสามี เปนตน 

ㆍ ผูที่เขารับการรักษาซ้ำเก่ียวกับโรคติดตอทางเพศสัมพนัธ 

ㆍ ผูติดเชื้อวัณโรคที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอว ี

ㆍผูปวยที่มีอาการบงชีถ้ึงการตดิเชื้อเอชไอว ี

ㆍบุคคลที่ไดรบัยาปองกันการติดเชื้อหลังการสัมผัส (PEP) หรือบุคคลที่ไดรับยาปองกันการตดิ

เชื้อกอนการสัมผัส (PrEP) ควรตรวจอยางนอยทุก 3 เดือน ตลอตระยะเวลาที่รบัยาปองกันการติต

เซื้อ 

ㆍ บุคคลที่มพีฤติกรรมเส่ียงตอการติดเชื้อเอชไอวีอยางตอเนื่อง ควรไดรับการตรวจวินิจฉัยอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการเฝาติดตามสถานะการติดเชื้อ 

 

กรณีผลตรวจครั้ง

แรกเปน  

"สรุปผลไมได" 

 

หากผลตรวจครั้งแรกให "สรปุผลไมได" แนะนำใหติดตามผูรับบริการมาตรวจซ้ำที่ 2 สปัดาห 

เพ่ือคนหา ดังนี ้

 

การเกิดผลบวกปลอม  

(false positive)* 

 

ผลตรวจช้ำจะเปลี่ยนจาก"

สรุปผลไมได" เปน "ผลลบ" 

รายงานผลเปน "HIV Ag/Ab 

Negative" หรือ "Anti-HIV Negative" 

สรุปผล 

"ตรวจไมพบการตดิเชื้อเอชไอวี" 

มีสารบางอยางในรางกาย

ผูรับบริการที่มีปฏิกริยาขามกลุม

กับชุดตรวจ (Cross Reactivity) 

ทำใหเกิดผลบวกปลอม (False 
Positive)* 

 

ผลตรวจซ้ำ จะใหผล

เหมือนเดมิคือ "สรุปผลไมได" 

เหมือนเดมิ 

รายงานผลเปน "สรุปผลไมได" และให

สรุปผลการตรวจครั้งน้ี เปน "ตรวจไม

พบการติดเชื้อเอชไอวี" กรณีใชชุด

ตรวจดวยเครื่องท่ีมีคา Signal/cutoff 

(S/CO) ratio ใหรายงานคาทั้งสองครั้ง

แนบไปกับผลการตรวจเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของแพทย

ผูรักษาตอไป 
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กรณีผลตรวจครั้ง

แรกเปน"บวก" 

 

ผูรับบรกิารที่มีผลตรวจเปนบวกและกำลังเขารบัการรกัษาดวยยาตานเอชไอวี เพื่อปองกันไมให

ผูรับบรกิาร ไดรบัยาตานเอชไอวโีดยไมจำเปน จึงใหพิจารณาตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งในกรณีตอไปนี ้

1.1.ผูที่ติดเชื้อรายใหม แตไมพบหลักฐานแสดงผลตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีจากหองปฏิบัติการที่ได

มาตรฐานเปนลายลักษณอักษรแสดงอยูใน OPD card ของผูรับบริการในสถานพยาบาลนั้น ๆ 

1.2. ผูรับบริการที่สงตอจากสถานบริการแหงอ่ืน และตองการมาเริ่มการรักษาใหม 

 

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในผูท่ีรับยาตานเอชไอวีแลว  

 ไมแนะนำใหตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในผูที่รับยาตานเอชไอวีอยู หากจำเปนตองตรวจ ใหระมัดระวังในการ

แปลผล หากผลการตรวจไมสอดคลองกับการตรวจครั้งกอน ใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญกอนการแปลผล 
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แผนภูมิที่ 2  แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวทีางหองปฏิบัติการ สำหรับเด็กอายุนอยกวา 24 เดือน  

ของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และปองกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ป 

2564/2565 
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หมายเหต ุ

1. ในกรณีไมทราบสถานะการตดิเชื้อเอชไอวีของแม สามารถใชวิธกีารตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี เพื่อชวยในการ

วินิจฉัย หากผลการตรวจไมมีปฏิกิริยาแสดงวาเด็กไมติดเชื้อแตหากผลการตรวจมีปฏิกิริยาและเด็กมีอายุต่ำกวา 24 

เดือน ใหทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงดวยวธิ ีDNA PCR ตอไป 

2. วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงโดยวิธี DNA PCR หรือ NAT(nucleic acid amplification testing) เชิงคุณภาพมี

หลายวิธ ีผูใชควรศกึษาวิธีการแปลผลใหเขาใจกอนนำไปใชในการวินิจฉัย 

3. เมื่อทำการตรวจเด็กอายุ 4 สัปดาหขึ้นไป เฉพาะเด็กที่คลอดจากแมที่มีความเสี่ยงสูง (high risk) ผลการตรวจ DNA PCR 

เมื่อเปนทารกอายุ 0 - 7 วัน จะไมนำ "ผลลบ" มานบัจำนวนครัง้ 

4. เด็กมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชือ้ (high risk) ไดแก VL ของแมใกลคลอด > 50 copies/mL แมไมไดกินยา หรือ กินยา

ไมสม่ำเสมอ หรือ กินยาตอเนื่องนอยกวา 12 สัปดาห เด็กกินนมแมที่ติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน  

5. เด็กมีความเสี่ยงทั่วไป (Standard risk) ไดแก VL ของแมใกลคลอด ≤ 50 copies/mL แมกินยาสูตร 3 ตัว และกินยา

สม่ำเสมอ และกินยาตอเนื่องมากกวา 12 สัปดาห  

6. เด็กทุกรายที่รายงานผลการติดเชื้อเอซไอวีจากการตรวจ DNA PCR ใหตรวจแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีซ้ำอีกครั้ง เมื่อเด็ก

มีอายุ 18 - 24 เดือนข้ึนไป* เพื่อเปนหลักฐานดานการวนิิจฉัยและการรกัษา แลวไมวาผลการตรวจแอนติบอดีจะเปน

บวกหรือลบใหคงการรกัษาเด็กดวยยาตานเอชไอวีตอไป 

7. เด็กที่มีความเสี่ยงที่จะตดิเชื้อ ใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อใหเด็กไดรับยาตานเอชไอวี และใหตรวจแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอ

วีซ้ำอีกครั้งเมื่อเด็กมีอายุ 18 - 24 เดือนข้ึนไป* เพื่อเปนหลักฐานดานการวนิิจฉัยและการรักษา แลวไมวาผลการตรวจ

แอนติบอดีจะเปนบวกหรือลบใหคงการรกัษาเด็กดวยยาตานเอชไอวีตอไป หากเปนเดก็อายุ 24 เดือนขึ้นไป ใหใช

แนวทางเดียวกันกับแนวทางการตรววินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีตามแผนภูม ิ 

        เด็กอายุ 12 - 24 เดือน ที่ผลการตรวจ Anti-HIV เปนบวกหากสงสัยวามีการติดเชื้อเอขไอว ีและยังไมเคยไดรับ

การตรวจ HIV DNA PCR มากอน ใหสงตรวจ HIV DNA PCR เพื่อยืนยันการวินิจฉัย ถาผล PCR เปนบวกแสดงวาติด

เชื้อ ใหทำการรักษาโดยเร็ว ถาผลเปนลบใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ การตรวจดวยชุดตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอขไอวีดวย

น้ำยาที่มีแอนติเจนตางกัน 3 วิธ ีและใหผลมีปฏิกิริยาทัง้ 3 วิธีรวมทั้งมีการตรวจซ้ำดวยเลือดครั้งที่ 2 หากเปนการตรวจ

ครั้งแรกหรือยังไมมีอาการตามดลุยพินิจของแพทย กรณีที่ผล PCR ไดผลบวก 2 ครั้งและเด็กไดรับยาสมำ่เสมอแต

ตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีแลวไดผล "ไมมีปฏิกิริยา" ใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ กอนการแปลผลวา "ไมติดเชื้อเอชไอ

วี" ควรตรวจสอบวาเด็กไมใดกินนมแมมาแลวอยางนอย 6 สปัดาห 

        เนื่องจากปจจุบันชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีมีความไวเพ่ิมมากขึ้น ทำใหสามารถตรวจปริมาณแอนตบิอดีใน

ระดับตำ่ ๆ ได ดังนั้นแอนติบอดีของแมที่ยังคางในเลือดของลูกถึงแมจะมีระดับตำ่ แตอาจใหผลบวกกับชดุตรวจใน

ปจจุบนันีไ้ดจนเด็กมีอายุ 18 - 24 เดือน 
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ประเภทของใบสงสิ่งสงตรวจ (Request form)  

 

สําหรับตรวจทางโลหิตวิทยา (สีชมพู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับตรวจทางเคมีคลินิก  

        สิ่งสงตรวจที่เปนเลือด (สีฟา) 
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 สิ่งสงตรวจที่เปน : Urine, Body fluid (สีสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับตรวจทางดานจุลทรรศนศาสตร  

 สิ่งสงตรวจ : ปสสาวะ/Urine (สีเหลือง) 
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สิ่งสงตรวจ : อุจจาระ/ Stool (สีขาว) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สิ่งสงตรวจ :  Semen Analysis (สีขาว) 
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สําหรับตรวจทางจุลชีววิทยา 
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สําหรับสงตรวจ Gene X-Pert 
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สําหรับตรวจทางภูมิคุมกันวิทยา (สีเขียว) 
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สำหรับงานธนาคารเลือด 

ใบสงตรวจสำหรับจองใชโลหิตและสวนประกอบ 

 

 

ใบสำหรับจองใชโลหิตฉุกเฉิน(Uncross-matching) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสงตรวจ Blood Group ABO, Rh, DAT, IAT 
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สำหรับตรวจงานอณูชีวโมเลกุล 

 สงตรวจ CD4 และ HIV-1 Viral load 

 

 
 

 

 สงตรวจ COVID-19 Antigen (Rapid test) 
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สงตรวจ SARS-COV-2 (RT-PCR) : NOVEL CORONA 3 
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ใบขอสงสิ่งสงตรวจทางศัลยพยาธ ิ(Surgical Pathology Requisition Form) 
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ใบขอสงสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยา (Cytology Requisition Form) 
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ใบขอสงสิ่งสงตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (PAP Smear Requisition Form) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

เอกสารอางอิง 
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